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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Styczyński 
- o VIII Zjeździe SEiRP 

Borowiński 
- cytuje Norwida 

Rogalska 
- o ślepej sprawiedliwo-
ści dla wybranych 

Komisja Prawna 
- o śmieszności  
   strasznej 

- o zażaleniu  
 na postanowienie 

Malicki 
- o instynkcie, itp.. 

Waszkiewicz 
- o okolicznościach 

Makowski 
- o kołtunie polskim 

Kućko 
- o zebraniu w plenerze 

Żach  
- o siódmym autokarze 
- o zebraniu Koła 

Pikus 
- o zebraniu w Gdań-
sku 

Abramski 
- o 10 latach Koła 

Kowalewicz 
- o SRS w Olsztynie 

Jastrzębski 
- o prostakach 
- o broszkach 

- o miłości smacha 

Otłowski 
- o polityce i politykach 

 

Pamięć o tych co odeszli 
Co w chwale polegli 
Nie przeminie, nie zaginie 
Bo jest wiecznotrwała 
Wbrew wszelakim poprawiaczom 
Narodu Historii 
Którzy dzielą krew przelaną 
Na słuszną i wrażą. 

         JKK 
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Od Redakcji 

M iniony miesiąc obfitował w wiele waż-

nych dla SEiRP, dla seniorów, wresz-

cie dla Polski wydarzeń. Wspominając w 

kolejności jak następowały obserwowali-

śmy i braliśmy czynny udział, jako człon-
kowie SEiRP w: jubileuszu Dziesięciolecia 

Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prewencji działającego przy Niezależnym 

Samorządnym Związku Zawodowym Poli-

cji Regionu Olsztyn, inauguracji Społecz-
nej Rady Seniorów Warmii i Mazur, w wy-

borach samorządowych, by zakończyć 

miesiąc Ogólnopolskim Zjazdem Delega-

tów SEiRP w Płońsku. Każde z wymienio-

nych wyżej zdarzeń - chociaż Wybory Sa-

morządowe najkrócej - zostało w tym wy-
daniu OBI opisane. Redakcji pozostaje 

więc zaprezentowanie własnych opinii i 

uwag. 

Z acznę od ważnych dla każdego Polaka 

Wyborów Samorządowych. Wybierali-
śmy prezydentów, burmistrzów, wójtów, 

radnych sejmików, rad miejskich, rad 

gminnych. Nie, nie zamierzam kopiować 

wyników oficjalnych, gdyż są dostępne na 

stronach Państwowej Komisji Wyborczej, 

skupię się na wyborach do Rad wszyst-
kich szczebli „emerytach mundurowach” i 

ich osiągnięciach wyborczych na WiM. 

Dane które przytaczam pochodzą z infor-

macji od prezesów Kół SEiRP. 

O tóż na ponad 30 kandydujących 
„mundurowych” mandaty radnych 

różnych szczebli uzyskało 18! Taki wynik 

może tylko cieszyć i cieszy. Można śmiało 

powiedzieć, że pewna granica psycholo-

gicznej ostrożności i obawy przed wysta-

wieniem się na publiczny osąd została 
odważnie przekroczona i dało to przeko-

nanie, że jesteśmy ważną częścią społe-

czeństwa. Tę część społeczeństwa najbar-

dziej doświadczyły represje przemian  

ustrojowych. 

C zy zdobyty „stan posiadania” mógłby 

być lepszy, czy mogliśmy, jako 

„mundurowi” sięgnąć po więcej manda-

tów? Oczywiście, że tak, jestem o tym 

przekonany i to nie jest tylko moja odoso-

bniona opinia. Wielu kolegów w rozmo-
wach wskazuje na fakt, że wielu 

„mundurowych” nie wzięło udziału w gło-

sowaniu i pozostało w domu. Pozostało 

uważając zapewne, że „jeden (ich) głos 

więcej czy mniej wyniku wyborów nie 
zmieni! Jakże mylna to ocena, a przeko-

nują nas dosadnie o tym te wyniki głoso-

wań, gdzie „jeden głos przewagi” dawał 

mandat do sprawowania urzędu. Powinni-

śmy już wiedzieć, być przekonani, że na-

szych spraw nikt za nas nie załatwi, że o 
sprawy „mundurowych” musimy zadbać 

sami osobiście. Przed nami druga tura 

wyborów, jeszcze możemy oddać swój głos 

na osoby, którym ufamy. 

Spis treści miesięcznika 

  2. Od Redakcji          - Jerzy K. Kowalewicz 
  4. VIII Zjazd Delegatów SEiRP               - Piotr Styczyński 
  8. Wystąpienie Henryka Borowińskiego na VIII Zjeździe SEiRP 

10. Uchwała Programowa VIII Zjazdu SEiRP 
15. Ślepa sprawiedliwość            - Karolina Rogalska 
16. Śmieszno i straszno         - Komisja Prawna FSSM RP 
18. Zażalenie na postanowienie SO w Warszawie     - Komisja Prawna FSSM RP 
20. Instynkt i inne           - Mieczysław Malicki 
22. Zestawienia okoliczności faktyczno-prawnych     - Gerard Waszkiewicz 
24. Dobijanie psów           - Facebook 

25. Nasz rodzimy polski kołtun           - Bohdan Makowski 
28. Dziesięciolecie Koła              - Łukasz Abramski 
29. Zebrali się w plenerze         - Tadeusz Kućko 
30. Autokarem po raz siódmy        - Stanisław Żach 
32. Obrady Koła SEiRP w Kętrzynie       - Stanisław Żach 
33. Zebranie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku    - Jarosław Pikus 
34. Inauguracja Społecznej Rady Seniorów w Olsztynie   - Jerzy K. Kowalewicz 
36. „Wykształcony prostak”, „Służba Ochrony Broszek”   - Janusz Maciej Jastrzębski 
37. „Różne smaki miłości”        - Janusz Maciej Jastrzębski 
38. „Świat polityki i polityków”          - Kazimierz Otłowski 
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Z aduszki, Dzień Wszystkich Świętych, 

groby, nagrobki, mogiły poległych, 

pomordowanych, symboliczne monu-
menty i przypominanie, nawoływanie, a 

niekiedy „nakazywanie” i „wymuszanie” 

polityczne pamięci o tych, o których - z 

racji ich niesławnych czynów i zachowań 

- ludzie posiadający rozsądek i wspo-

mnienia zachowane, powinni pamiętać. 
Zapalamy miliony zniczy i lampek na 

cmentarzach tylko tym, którzy pozosta-

wili po sobie ślad dobrych wspomnień, 

niezatarte ścieżki dobrych uczynków. 

Ten co nad nimi, wśród tej powodzi świa-
tełek nagrobnych potrafi odróżnić te 

miejsca, gdzie ciepło żółtoczerwonego 

ogienka mrożą niegodne czyny tam po-

chowanych. 

Niesłuszne politycznie miejsca pochówku 

„mundurowych” zadekretowanych kolej-
nymi ustawami represyjnymi pozostają 

pod stałą opieką bliskich i członków Na-

szego Stowarzyszenia. Pamiętajmy o 

tych, których prawo nieludzkie skazało 

na zapomnienie, na wykluczenie z kart 
pamięci i historii. 

Jerzy K. Kowalewicz 
31 października przedstawiciele ZW 

NSZZ P woj. wlkp. w osobach podinsp. 

Andrzej Szary i asp. sztab. Dariusz Żak 

złożyli wiązanki kwiatów w miejscach 
czczących śmierć policjantów, którzy 

oddali życie za niepodległą Ojczyznę. 

Kwiaty złożono przy: 

Pomniku upamiętniającym 395 poznań-

skich policjantów zamordowanych 

w okresie II Wojny Światowej, w tym 340 
spoczywających na Polskim Cmentarzu 

Wojennym w Miednoje, znajdującym się 

przy Kościele Garnizonowym wielkopol-

skiej Policji w Poznaniu, Pomniku Ofiar 

Katynia i Sybiru w Poznaniu, monument 
upamiętniający zbrodnię katyńską, zlo-

kalizowany jest w obrębie Dzielnicy Ce-

sarskiej, w Ogrodzie Zamkowym 

przy Zamku Cesarskim oraz Pomnikiem 

Poległych i Pomordowanych za Wolność 

Tej Ziemi w Czerwonaku. 
http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6280,0.htm 

http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6280,0.htm
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W dniach 25-27 października 2018 

roku, w Mazowieckim Ośrodku Do-

radztwa Rolniczego, Oddział Poświęt-
ne w Płońsku, odbył się VIII Krajowy 

Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Eme-

rytów i Rencistów Policyjnych.  

O twarcia Zjazdu, powitania Delegatów 

i zaproszonych Gości dokonał Prezes 

Antoni Duda. Wybrano Biuro Obsługi 
Zjazdu w składzie: Sekretarz – Piotr Sty-

czyński, Protokolant – Wiesława Predko. 

Prezes Antoni Duda przedstawił Porzą-

dek obrad, który po krótkiej dyskusji 

przyjęty został jednogłośnie. W następnej 
kolejności, również Prezes Antoni Duda, 

przedstawił Regulamin, który wraz z za-

sadami wyborczymi został przyjęty także 

jednogłośnie. 

K olejnym punktem Zjazdu był wybór  

 
Prezydium Zjazdu.  

Jerzy Skrycki – Przewodniczący,  
Jan Papis – Wiceprzewodniczący  

oraz Piotr Styczyński – Sekretarz.  

 

 

Wybrano Komisje Zjazdowe w składzie: 

Mandatowa: 

Andrzej Leszczyński,  
Krzysztof Jakubiak  

Jan Puda. 

Uchwał i Wniosków:  

Jerzy Kowalewicz,  

Józef Der 

Agnieszka Smolińska. 
Wyborcza:  

Waldemar Hypś,  

Bronisław Białkowski 

Sławomir Hancewicz, 

Skrutacyjna:  
Gabriela Lubańska,  

Arkadiusz Rogala  

Marian Stankiewicz, 

Regulaminowa:  

Jerzy Skrycki,  

Jan Papis 
Piotr Styczyński, 

Statutowa:  

Leszek Orkisz, Roman Paluszkiewicz, 

Maria Kaim, Izabella Jaros. 

VIII Zjazd Delegatów SEiRP 
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W  części sprawozdawczej, Prezes An-

toni Duda przedstawił Sprawozda-

nie z działalności Zarządu Głównego 
SEiRP VII Kadencji oraz Sprawozdanie z 

realizacji Uchwały Programowej VII Kra-

jowego Zjazdu Delegatów SEiRP. Józef 

Piasecki – Przewodniczący Głównej Ko-

misji Rewizyjnej SEiRP przedstawił Spra-

wozdanie z działalności GKR SEiRP. 
Główna Komisja Rewizyjnej, biorąc pod 

uwagę zakres realizowanych zadań i 

osiągnięte wyniki oraz zaangażowanie 

poszczególnych członków ZG SEiRP w 

realizację przyjętych zadań, na podstawie 
§ 33 pkt. 8) Statutu Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Policyjnych złożył 

wniosek o przyjęcie sprawozdania Głów-

nej Komisji Rewizyjnej wraz z oceną cało-

kształtu działalności Stowarzyszenia i o 

udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu. 

W  dyskusji nad przedstawionymi 

Sprawozdaniami udział wzięli, 

m.in.: Henryk Borowiński, Jan Fabiań-

ski, Arnold Gołko, Jerzy Hajduk, Krzysz-
tof Jakubiak, Leonard Klimczak, Stani-

sław Kraszewski, Edward Lesiewicz, Ewa 

Macek, Janusz Śliwiński, Roman Wojcie-

chowski.  

W  głosowaniu jawnym,  

Uchwałą Nr 1/VIII/2018, Krajowy 
Zjazd Delegatów SEiRP udzielił absoluto-

rium Zarządowi Głównemu SEiRP VII 

Kadencji. 

Uchwałą Nr 2/VIII/2018 w sprawie trybu 

głosowania  

Zjazd jednogłośnie zdecydował o przepro-

wadzeniu wyborów na funkcję Prezesa 
ZG SEiRP w trybie głosowania tajnego. 

Kandydatami na Prezesa ZG SEiRP zo-

stali: 

• Antoni Duda, który zgłoszony zo-

stał przez Jerzego Skryckiego, 

• Henryk Borowiński zgłoszony przez 

Jana Papisa. 

Obaj kandydaci zaprezentowali swoje 
programy wyborcze. Procedurę głosowa-

nia, tj. rozdanie kart do głosowania i 

nadzorowania składania głosu do urny 

nadzorowała Komisja Skrutacyjna z Ga-

brielą Lubańską na czele.  

W  trakcie oczekiwania na wyniki gło-
sowania głos zabrał Gość Zjazdu: 

generalny inspektor Policji Leszek Szre-

der – Komendant Główny Policji w latach 

2003–2005.  
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P o tym wystąpieniu wyniki głosowania 

przedstawiła Gabriela Lubańska, wy-

bory wygrał i został wybrany na funkcję  
Prezesa ZG Antoni Duda,  

który otrzymał 56 głosów.  

Henryk Borowiński  

otrzymał ich 15. 

P o przerwie obiadowej nastąpiła II Se-

sja obrad. Pierwszym jej tematem by-

ło przyjęcie autopoprawek i uchwalenie 
nowego Statutu SEiRP. Podczas przerw 

w dyskusji nad nim głos zabierali Goście 

Zjazdu.  

Pierwszym z nich był  Rafał Jankowski – 

Przewodniczący Zarządu Głównego Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawo-

dowego Policjantów.  

Kolejnym Gościem był Zdzisław Czarnec-

ki – Przewodniczący Federacji Stowarzy-

szeń Służb Mundurowych Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  

 

P o gorącej dyskusji i przyjęciu autopo-

prawek odbyło się głosowanie, w któ-

rym  

przyjęto nowy Statut SEiRP  
głosami 68 Delegatów, przy 1 głosie 

wstrzymującym. 

K olejnym punktem obrad był wybór 

Prezydium ZG SEiRP. Uchwałą Nr 3/
VIII/2018 Zjazd zdecydował o wyborze 

Prezydium w składzie siedmiu członków. 

(patrz foto na kolejnej stronie - przyp. 
JKK):  
 

P rezydium VIII Kadencji, podczas któ-
rego ukonstytuowało się w następują-

cym składzie: 

Antoni Duda – Prezes, 

Jerzy Skrycki – I Wiceprezes, 

Leszek Orkisz – Wiceprezes, 

Piotr Styczyński – Sekretarz, 
Wojciech Trzeciecki – Członek, 

Agnieszka Smolińska – Członek, 

Waldemar Sopek - Członek, 

 

W  następnej kolejności wybrano 
Główną Komisję Rewizyjną. Uchwa-

łą Nr 4/VIII/2018 Zjazd zdecydował o 

wyborze GKR w składzie  siedmiu człon-

ków. Zgłoszeni kandydaci, zostali wybra-

ni w głosowaniu tajnym, obejmując 
funkcje w GKR (foto składu GKR na kolej-
nej stronie - przyp. JKK): 
Ireneusz Koczan – Przewodniczący, 

Józef Piasecki – Wiceprzewodniczący, 

Hanna Kazimierczak-Grabiec  

    – Sekretarz, 

Leonard Klimczak, - Członkowie. 
Roman Paluszkiewicz,  

Bogdan Tabiś 

Marian Zielski 

 

P o części wyborczej nastąpiła 
o część wręczenie wyróżnień honoro-

wych i odznaczeń. Szczegółowy wykaz 

uhonorowanych tytułami i odznaczenia-

mi na stronie http://www.seirp.pl/ 

Na zakończenie Jerzy Kowalewicz odczy-

tał Uchwałę Programową, którą Zjazd 
jednogłośnie przyjął do realizacji. 

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP 

http://www.seirp.pl/
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Zarząd Główny SEiRP i jego emanacja Prezydium 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP 

VIII Zjazd SEiRP postawił przed delegatami kilka bardzo ważnych zadań do wykona-

nia, do uchwalenia, do przyjęcia. Jako, że był to Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 

więc wybrał nowe władze (prezydium) Stowarzyszenia - skład osobowy Zarządu 
Głównego został ustalony wcześniej w czasie obrad Zjazdów Wojewódzkich i Okręgo-

wych. Drugim nie mniej ważnym celem Zjazdu było przyjęcie, poprawionego wg zale-

ceń KRS nowego Statutu Stowarzyszenia. I wreszcie delegaci zadecydowali o przyzna-

niu tytułów honorowych członkom SEiRP, udzielili absolutorium ustępującym wła-

dzom SEiRP po wysłuchaniu sprawozdania kol. Antoniego Dudy z realizacji uchwały 

programowej VII Zjazdu. 
Jerzy K. Kowalewicz 
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Tytułem wstępu zacytuję jako deklara-

cję, fragment Statutu:"Stowarzyszenie 

i jego członkowie uważają za najwyż-

sze dobro Ojczyznę, Naród i Państwo 

służące temu Narodowi". Jest to waż-
na deklaracja, bowiem VIII Zjazd odby-

wa się w setną rocznicę odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Nasza or-

ganizacja na sztandarach i w sercach 

ma wpisaną wierność zasadom patrio-
tyzmu. Jesteśmy oraz pozostajemy 

zawsze wiernymi córami i synami na-

szej Ojczyzny. 

P rzechodząc do porządku obrad, zada-

ję retoryczne pytanie. Czy mijająca 

kadencja napawa optymizmem i kończy-
my ją jako Stowarzyszenie w blasku glo-

rii i chwały? Czy czteroletnia kadencja 

władz przysporzyła nam splendoru? Od-

powiedzi z pewnością padną w dalszej 

dyskusji. 

Z  mojego rozeznania wynika, że na-

stroje wśród członków dalekie są od 

optymizmu. Przeważa pesymizm i apatia. 

Jeśli chodzi o przeszłość, przyszłość i 

teraźniejszość: przeszłość nam zohydzo-

no, przyszłość naszych świadczeń jest 
niepewna, a teraźniejszość jest taka jak 

każdy widzi przez pryzmat drożyzny skle-

powej. 

U ważam, że jako środowisko poszu-

kujemy drogi dla Stowarzyszenia i 
ciągle brak koncepcji dla naszej organi-

zacji: czy stanąć na barykadach, czy 

usiąść przy stole dialogu? Udział w ak-

cjach ulicznych może skutkować konse-

kwencjami dolegliwymi dla Stowarzysze-

nia, łatwymi do przewidzenia, natomiast 
układanie się z władzą przez wielu będzie 

uznawane za przejaw słabości i tzw. ko-

laborację. Sytuację emerytów i rencistów 

policyjnych zobrazuję wierszem K.C. Nor-

wida: 
ŹLE, ŹLE ZAWSZE I WSZĘDZIE, 
TA NIĆ CIĄGLE SIĘ PRZĘDZIE: 
ONA ZA MNĄ, PRZEDE MNĄ I PRZY MNIE, 
ONA W KAŻDYM ODDECHU, 
ONA W KAŻDYM UŚMIECHU, 
ONA WE ŁZIE, MODLITWIE I W HYMNIE. 

S ytuacja polityczna powoduje, że nie 

możemy w pełni cieszyć się ze statusu 

emeryta służb mundurowych. Zbyt mało 

jest w nas beztroskiej radości; radości 

życia. Wielu z nas upada; nie radzi sobie. 

Receptą powinno być silne Stowarzysze-

nie. Z VIII Zjazdu powinniśmy wyjść do 

naszych członków z hasłem: Upadasz? 

Wstań i idź z Nami! 

A by to nie były puste słowa, należy 

dokonać rzetelnej oceny kadencji. 

Nakreślić zadania w uchwale zjazdowej, 

które by przywracały zaufanie do naszej 

organizacji jako stabilnej i silnej struktu-
ry, zdolnej do podołania wyzwaniom XXI 

wieku w trudnej i skomplikowanej sytua-

cji zarówno krajowej jak też międzynaro-

dowej. Wiadomo, że po okresie dobrej 

koniunktury gospodarczej, przychodzą 

lata trudne, a najbardziej dotykają ludzi 
niezamożnych i stygmatyzowanych, ta-

kich jak my. Do realizacji trudnych za-

dań muszą być wybrani na Zjeździe wła-

ściwi działacze, którzy nie zawiodą zaufa-

nia delegatów, będą zaangażowani na 
rzecz środowiska emerytów policyjnych - 

bez reszty. 

Uchwała programowa winna skupić się 

na priorytetach: 

•  Zwiększenie liczebności SEiRP, oraz 

likwidacja "białych plam" braku na-

szych organizacji na mapie kraju. 

•  Nawiązanie współpracy na szczeblu 

centralnym z kierownictwem Komen-

dy Głównej Policji. 

•  Zacieśnienie współdziałania z NSZZ 

Policjantów w obu kierunkach. 

•  Poprawę współpracy z Federacją Sto-

warzyszeń Służb Mundurowych RP, a 

szczególnie partnerami w ramach 

MSWiA. 

•  Reaktywowanie współpracy między-

narodowej. 

•  Na szczeblu Zarządu Głównego wy-

pracowanie zasad współpracy z parla-

mentarzystami oraz udziału naszych 

członków w ramach III filara, aby zna-

cząco podnosić naszą aktywność spo-

łeczną w środowiskach lokalnych. 

•  Aktywne uczestnictwo w akcjach po-

mocowych - Pomocna Dłoń - w tym 

szeroko stosować interesowanie się 

losem samotnych, niepełnosprawnych 

i potrzebujących wsparcia koleżeń-

skiego. 

•  Szerokie konsultacje środowiskowe, 

VIII ZJAZD Delegatów SEiRP w Płońsku 

Wystąpienie Henryka Borowińskiego 
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badania ankietowe, analizy tematycz-

ne, referenda, które pozwolą rozeznać 

zapotrzebowanie środowiska aby ua-
trakcyjnić członkostwo i zwiększyć 

wpływ mas członkowskich na decyzje 

władz Stowarzyszenia. Powołać Komi-

sję Analiz Zarządu Głównego. 

•  Na podstawie analiz podjąć decyzję w 

sprawach medialnych, a szczególnie 

powrotu do wydawania w formie pa-
pierowej Biuletynu Informacyjnego. 

•  Wykorzystać potencjał byłych działa-

czy do prac w Komisji Konsultacyjnej, 

Kapituły Odznaczeń lub innych zespo-

łach doradczych czy opiniodawczych, 

a w szczególności emerytów szkół poli-

cyjnych w pracach Komisji Prawno-
Statutowej. 

•  W ramach Prezydium Zarządu Głów-

nego wyznaczyć osobę odpowiedzialną 

za organizację ubezpieczenia grupowe-

go i funkcjonowanie Organizacji Po-

żytku Publicznego - dla poprawy funk-
cjonowania tych podmiotów. Podda-

wać okresowej kontroli efektywność 

podejmowanych działań w tym zakre-

sie. 

•  Powrócić do uroczystości noworocz-

nych, które były okazją do spotkań 

aktywu SEiRP i wymiany poglądów. 
Dążyć do większego eksponowania 

rocznic powstania Stowarzyszenia. 

Wykorzystywać sztandar i symbolikę 

SEiRP dla podnoszenia morale człon-

ków. 

•  Zmodyfikować system motywacyjny, 

poprzez zwiększenie możliwości wyróż-
nień i uhonorowań, gdyż odznaczenia 

nie przystają do obecnej rzeczywisto-

ści. 

•  Pamiętać o rocznicach ważnych dla 

członków Stowarzyszenia. W miarę 

możliwości organizować je z udziałem 
członków rodzin i w uroczystej opra-

wie organizacyjnej. 

•  Nadać większą rangę podstawowej 

komórce organizacyjnej jaką jest Koło. 

Niech to będzie nasza mała Ojczyzna. 

Jeśli dzisiaj - jako delegaci - nie dokona-

my rzetelnej oceny sytuacji organizacyj-
nej, to perspektywa jutra Stowarzyszenia 

może być zagrożona. Z tego Zjazdu musi-

my wyjść zjednoczeni i wzmocnieni - cze-

go wszystkim tu obecnym życzę. 

 
Henryk Borowiński 

Doceniając profetyczność XIX wiecznego 

wiersza C.K. Norwida „Moja piosenka”, 

którego fragment kol. Borowiński użył 
jako motto ilustracyjne, przytaczam po-

niżej pozostałe frazy utworu. Czynię to 

gdyż czarnowidztwo poety nie pasuje ni-

jak do realiów, ani antycypowanej przez 

niżej podpisanego przyszłości. Poeta ma 

zawsze prawo do przesady w tworzeniu 
swojego dzieła, które dopiero całościowo 

daje bardziej optymistyczny wydźwięk niż 

użyta w tekście pierwsza zwrotka. 

Jerzy K. Kowalewicz 

 
„Moja piosenka” (cd). 

Nie rozerwę, bo silna, 
Może święta, choć mylna, 
Może nie chcę rozerwać tej wstążki; 
Ale wszędzie - o! wszędzie, 
Gdzie ja będę, ta będzie: 
Tu w otwarte zakłada się książki, 
Tam u kwiatów zawiązką, 
Owdzie stoczy się wąsko 
By jesienne na łąkach przędziwo: 
I rozmdleje stopniowo, 
By ujednić na nowo, 

I na nowo się zrośnie w ogniwo. 
 * 

Lecz, nie kwiląc jak dziecię, 
Raz wywalczę się przecie. 
Niech mi puchar podadzą i wieniec!... 
I włożyłem na czoło, 
I wypiłem, a wkoło 
Jeden mówi drugiemu: "Szaleniec!!" 

* 
Więc do serca, o radę, 
Dłoń poniosłem i kładę, 
Alić nagle zastygnie prawica: 
Głośno śmieli się oni, 
Jam pozostał bez dłoni, 

Dłoń mi czarna obwiła pętlica. 
* 

Źle, źle zawsze i wszędzie 
Ta nić czarna się przędzie: 
Ona za mną, przede mną i przy mnie, 
Ona w każdym oddechu, 
Ona w każdym uśmiechu, 
Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. 

* 
Lecz, nie kwiląc jak dziecię, 
Raz wywalczę się przecie; 
Złotostruna nie opuść mię lutni! 
Czarnoleskiej ja rzeczy 
Chcę - ta serce uleczy! 

I zagrałem... 
...i jeszcze mi smutniej. 

Pisane we Florencji 1844 r. 
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UCHWAŁA PROGRAMOWA VIII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

POLICYJNYCH, 

PŁOŃSK, 26-27 PAŹDZIERNIKA 2018 roku 

 
Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i głosów w dyskusji Krajowy Zjazd De-

legatów zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do: 

•  współpracy z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych, 

•  współpracy z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów na 

wszystkich szczeblach organizacyjnych, 

•  współdziałania z parlamentarzystami w celu rozwiązywania problemów dot. na-

szego środowiska 

•  systemowej opieki nad wdówa i sierota po zmarłych emerytach i rencistach poli-

cyjnych ze strony Stowarzyszenia. Bieżącego rozpoznawania sytuacji materialno-

socjalnej członków, informowania stosownych władz i instytucji a przede wszyst-

kim podejmowania skutecznych działań w celu usuwania zaistniałych niedogod-

ności zwłaszcza wynikającej z przyczyn losowych, 

•  aktywnego działania w celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe m.in pro-

pagowanie odpisu 1% podatku na rzecz OPP, 

•  przygotowania i przeprowadzenia uroczystych obchodów jubileuszu XXX roczni-

cy powołania Stowarzyszenia, 

•  włączenie się obchody 100. lecia powstania Policji. 

 

Sekretarz Zjazdu  

Piotr Styczyński 

Przewodniczący Zjazdu  

Jerzy Skrycki 

Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w „starym składzie” 
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Na mównicy 
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Wybieranie Prezesa ZG SEiRP w głosowaniu tajnym 
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Na pamiątkę 
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Obradujemy 
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W PRL polował na groźnego przestęp-

cę, został postrzelony. Przez ustawę 

Błaszczaka obniżą mu rentę 

W  PRL pracował w wydziale krymi-
nalnym. W trakcie pościgu za po-

szukiwanym przestępcą został ciężko po-

strzelony. Przyznano mu rentę. Teraz, 

przez ustawę dezubekizacyjną, straci ją 

prawie w całości. - Ani chwili nie robiłem 

dla SB. Łapałem zabójców, gwałcicieli za 
co, jak widać, obecny rząd chce mnie 

ukarać - mówi w rozmowie z Wirtualną 

Polską były milicjant Wojciech Raczuk.  

 

U stawa dezubekizacyjna została stwo-
rzona i wprowadzona z inicjatywy 

szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Za-

kłada obniżenie emerytur ludziom zwią-

zany z aparatem represji w PRL. - Tą 

ustawą objęci są funkcjonariusze SB, a 

więc organizacji o charakterze zbrodni-
czym. Organizacji, która służyła dyktato-

rom - mówił w lutym minister. I zapew-

niał, że nie dotknie ona innych ludzi, że 

ówcześni członkowie Milicji Obywatel-

skiej mogą być spokojni.  
 

"Rząd chce mnie ukarać" 

W wyniku tragicznego zajścia Raczuk 

spędził długi czas w szpitalu, gdzie rato-

wano jego życie. W tym okresie dowódz-

two zdecydowało, że uczyni go zastępcą 
komisariatu w Łosicach. Jak mówi pan 

Wojciech, był to zabieg formalny, po to, 

żeby mogli mu przyznać stopień oficerski 

w nagrodę za zasługi i wypłacić zadośću-

czynienie za straty zdrowotne. 

- Po wyjściu ze szpitala byłem urlopowa-

ny przez 2 miesiące, aż do czasu komisji 

lekarskiej, na której zaliczono mnie do II 

grupy inwalidzkiej i dostałem rentę - mó-

wi Raczuk. Po 35 latach przez ustawę 
dezubekizacyjną ZER chce mu tę rentę 

drastycznie obniżyć. - Ani chwili nie robi-

łem dla SB. Łapałem zabójców, gwałci-

cieli - za co, jak widać, obecny rząd chce 

mnie ukarać. Rozumie pani ten absurd? 
Dbałem, żeby ludzie byli bezpieczni i 

przez to nie będę miał za co żyć - dener-

wuje się były milicjant. 

Żonie też zabrali 

 

W ojciech Raczuk nie ma zamiaru tak 
zostawić sprawy, będzie się odwoły-

wał od decyzji ZER. - Pomoże mi Federa-

cja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

RP. Także prawnie to sobie wszystko 

ogarnę. I, na szczęście, zachowała się 
moja książeczka zdrowia. Mam też te 

wszystkie wpisy z komisji, dokumenty ze 

szpitala, więc będzie co pokazać przed 

sądem. Bo tam trzeba fakty, sama histo-

ria człowieka w potrzebie ich nie wzruszy 

- wyjaśnia pan Wojciech. 
- Będę dalej trzymał głowę wysoko. Mam 

takie powiedzenie, że "dopóki walczysz 

jesteś zwycięzcą", więc nie odpuszczam - 

podsumowuje. 

 
AUTORKA: 

KAROLINA ROGA-

SKA 

DZIENNIKARKA. 

A B S O L W E N T K A 

PSYCHOLOGII NA 
UNIWERSYTECIE 

WARSZAWSKIM I 

POLSKIEJ SZKOŁY 

REPORTAŻU. 

 
Źródło: 

https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal

-na - g r o z neg o - p r z e s t ep ce - z o s t a l -

postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-

obniza-mu-rente-6141606008322177a 

 
Tytuł tekstu Redakcja OBI 

Ślepa „sprawiedliwość”? 

https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
https://wiadomosci.wp.pl/w-prl-polowal-na-groznego-przestepce-zostal-postrzelony-przez-ustawe-blaszczaka-obniza-mu-rente-6141606008322177a
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Warszawa, dnia 18 października 2018 r.  

 

Śmieszno, i straszno! 
 Jako Komisja Prawna Federacji Stowa-
rzyszeń Służb Mundurowych RP, podobnie 
jak wiele naszych Koleżanek i Kolegów, z 
uwagą obserwowaliśmy „fascynującą tragiko-
medię w pięciu aktach” wystawioną nam 
przez partię, nazywającą siebie przewrotnie 
„Prawo i Sprawiedliwość”.  Jak to w teatrze, 
nawet kiepskim, kurtyna kiedyś opada i przy-
chodzi czas na oceny i recenzje. Spróbujmy 
więc dokonać takiej recenzji, oczywiście z 
uwzględnieniem wątku prawnego, czyli mate-
rii, która jakoś szczególnie nie ekscytuje eki-
py obecnie rządzącej. Zrobimy to w układzie 
chronologicznym. 

 Akt I. W dniu 4 października br. zbiera 
się na posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, 
która, na prośbę Marszałka Sejmu, ma wy-
dać Opinię w sprawie pytania prawnego skie-
rowanego do „Trybunału Konstytucyjnego” 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Opinia 
taka, głosami posłów PIS, zgodnie z poglą-
dem przedstawionym przez Biuro Analiz Sej-
mowych, została w tym dniu uchwalona. Czy-
tamy w niej, najogólniej rzecz ujmując, że 
ustawa emerytalna zmieniona ustawą repre-
syjną z dnia 16 grudnia 2016 r. jest zgodna z 
Konstytucją RP. Wątpliwości Komisji, co do 
zgodności z Konstytucją, wzbudził jedynie 
art. 15 c ust. 2 i 3 w zakresie, w jakim ma 
zastosowanie do wymiaru wysokości emery-
tury za okres służby w Policji po dniu 1 sierp-
nia 1990 r., ograniczając jej wysokość do 
kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej 
przez ZUS  i pomijając możliwość jej wzrostu 
z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze 
służbą w Policji. Przekładając to na język po-
wszechnie zrozumiały można przyjąć, że Ko-
misja zarekomendowała Marszałkowi Sejmu 
zaprezentowanie takiego stanowiska w trak-
cie rozprawy przed „Trybunałem Konstytucyj-
nym”. A jak do tego doszło? Otóż w ramach 
standardowej procedury, określonej w usta-
wie z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i 
trybie postępowania przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym,  Prezes „TK” wystąpiła do zain-
teresowanych uczestników postępowania, tj. 

Sejmu oraz Ministra Sprawiedliwości – Pro-
kuratora Generalnego o złożenie pisemnych 
stanowisk w tej sprawie. Dlaczego sprawa ta 
trafiła akurat do Komisji Ustawodawczej? 
Wynikało to z jej Kompetencji określonej w 
Załączniku do Regulaminu Sejmu RP. 

 Akt. II. W dniu 5 października br. Mar-
szałek Sejmu, w wystąpieniu  do Prezes 
„Trybunału Konstytucyjnego”, będącym formą 
przedstawienia stanowiska Sejmu w sprawie 
pytań prawnych Sądu Okręgowego w War-
szawie, nie miał już wątpliwości i uznał kate-
gorycznie, że art. 15c ust. 2 i 3 ustawy eme-
rytalnej za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji RP. Nawiasem mówiąc dziwne jest to 
(jak piszą niektóre media), że uznanie oczy-
wistości wymagało takiego stanowiska dru-
giej osoby w Państwie, oczywiście pożądane-
go, lecz spóźnionego o ponad dwa lata. W 
każdym razie, na tamtą chwilę, chociażby dla 
części z nas, sprawy szły w pożądanym kie-
runku. Podkreślmy jednak wyraźnie, że roz-
wiązaniem jedynie słusznym i całkowitym 
byłoby bezwarunkowe wyłączenie przepisów 
ustawy represyjnej z porządku prawnego RP. 

 Akt III.  Rozczarowanie, ale czy na 
pewno? Oto w dniu 10 października br., na 
stronie Centrum Informacyjnego Sejmu uka-
zuje się komunikat o treści: „…opinia Komi-
sji Ustawodawczej z 4 października dotyczą-
ca uchwalonej w grudniu 2016 r. tzw. ustawy 
„dezubekizacyjnej”, w części dotyczącej nie-
zgodności art. 15c ust. 2 i 3 ustawy z Konsty-
tucją, nie jest oficjalnym stanowiskiem Mar-
szałka Sejmu”. Dalej CIS wyjaśnił nam, że: 
„…zgodnie z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sej-
mu stanowisko Komisji Ustawodawczej ma 
jedynie charakter opinii, którą Marszałek Sej-
mu nie jest związany. W ocenie Marszałka 
Sejmu przepisy przyjęte przed prawie dwoma 
laty są w całości zgodne z Konstytucją.  W 
końcowym fragmencie czytamy, że: „…takie 
stanowisko zostanie przedstawione Trybuna-
łowi Konstytucyjnemu”. W tym miejscu nale-
żałoby się uszczypnąć, sen to, czy ja-
wa?  Przecież ten sam Marszałek Kuchciński 
(chyba nikt go nie zamienił), jeszcze sześć 
dni wcześniej, w wystąpieniu do Prezes 
„Trybunału Konstytucyjnego”, uzasadniając 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=68D4F876A5025A66C1258322002D9E35&fbclid=IwAR2N2-lpazKtWCDuLyCkjjhq22VgDfKSeo80FBq1OsE-CrKJvISYnHVtFsE
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swoje stanowisko  pisał: „…W tym stanie rze-
czy art. 15c ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej, w 
zakresie, w jakim ma zastosowanie do wy-
miaru wysokości emerytury za okres służby 
w Policji po 1 sierpnia 1990 r., ograniczając 
jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury 
wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych i pomijając możliwość jej wzrostu z 
tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze 
służbą w Policji, jest niezgodny z art. 32 
ust. 1 Konstytucji”. O zgrozo! Nawet nie ma 
co komentować, fakty mówią za siebie. Rzą-
dzą nami „dziwni ludzie”. A co faktycznie sta-
nowi przywołany przez CIS ww. art. 121 Re-
gulaminu Sejmu. Otóż najkrócej rzecz ujmu-
jąc, z przepisu tego nie wynika dokładnie to, 
co zostało napisane w Komunikacie. Nie-
mniej jednak jego interpretacja pozwala na 
stwierdzenie, że o ile Marszałek musiał zlecić 
Komisji Ustawodawczej uchwalenie opinii, o 
tyle rzeczywiście nie był nią związany w przy-
padku, gdyby nie podzielał jej konkluzji. Ale 
On wnioski Komisji podzielał, czemu dał wy-
raz w swoim szeroko uzasadnionym stanowi-
sku z dnia 5 października br.. Skąd ta zmia-
na?  Naszym zdaniem uprawnionym jest 
twierdzenie, że sprawcza dyspozycja tak na-
głej i radykalnej zmiany stanowiska Sejmu, 
reprezentowanego przez jego Marszałka, 
pochodziła z ośrodka spoza konstytucyjnych 
organów władzy. To taki nowy styl rządzenia 
naszym Państwem preferowany przez PIS. 
 Akt IV. W dniu 12 października br. 
Marszałek kieruje do Prezes „Trybunału Kon-
stytucyjnego” tzw. „Oświadczenie uczestnika 
postępowania o cofnięciu pisma procesowe-
go”, w którym cofa On stanowisko Sejmu 
(czyli swoje własne) z dnia 5  października 
br.   

 Akt V. Na tą część „dramatu” jesz-
cze poczekamy. W cytowanym wyżej Komu-
nikacie Centrum Informacyjnego Sejmu napi-
sano, że: „W ocenie Marszałka Sejmu przepi-
sy przyjęte przed prawie dwoma laty są w 
całości zgodne z Konstytucją - takie stanowi-
sko zostanie przedstawione Trybunałowi 
Konstytucyjnemu”. Ww. „Oświadczenie 
uczestnika postępowania o cofnięciu pisma 
procesowego” jest jakby uzupełnieniem tej 
zapowiedzi oraz formalnym wycofaniem z 
„TK” stanowiska z dnia 5  października br. 
Oznacza to, że wkrótce zobaczymy „nowe-
poprawione” stanowisko Marszała Sejmu 
skierowane do „Trybunału Konstytucyjnego”, 
może w formie swego rodzaju „erraty”, przy-
gotowane, jak sądzimy, po reprymendzie ze 
strony faktycznego ośrodka władzy. W tej 
sytuacji powinniśmy współczuć prawnikom z 
Biura Analiz Sejmowych, szczególnie tym, 

którzy na polecenie Marszałka będą uzasad-
niać jego stanowisko, krańcowo różne od 
tego z dnia 5 października br. Takie prawne 
odwrócenie „kota ogonem”, to dopiero będzie 
sztuka.  Ale im ani trochę nie współczujemy, 
szczególnie po wystąpieniu na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej  w dniu 4 październi-
ka br. przedstawicielki Biura Analiz Sejmo-
wych - Pani mec. Doroty Lis-Staranowicz. 
Wsłuchanie się w Jej argumenty uzasadnia-
jące wniosek o uznane ustawy represyjnej za 
zgodną z Konstytucją RP (z wyjątkiem art. 
15c ust.2 i 3), szczególnie na tle wcześniej-
szych opinii Sądu Najwyższego a nawet Biu-
ra Legislacyjnego Senatu, każe postawić py-
tanie o rzetelność zawodową. Niestety, jest 
to objaw tego, co niektóre media nazywają 
„przejęciem przez PIS Biura Analiz Sejmo-
wych”. Świadczą o tym jednoznacznie doko-
nane tam poważne zmiany kadrowe. Tak 
więc czekamy na stanowisko Marszałka Sej-
mu, ale już tylko po to by ujrzeć na własne 
oczy „mistrzostwo” w uzasadnianiu czegoś, 
czego uzasadnić się nie da. 

Komisja Prawna  
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

Rzeczypospolitej Polski 

  

Postscriptum 
Powyższy komentarz, choć z nutką kpiny, 
jest kolejnym dowodem na to, że droga praw-
na do odzyskania przez nas honoru i godno-
ści oraz należnych nam świadczeń emerytal-
nych, wydaje się mglista i niepewna. Nie 
gwarantuje nam tego nawet pozytywny i pra-
womocny wyrok sądowy, tak sądu krajowego 
jak i Trybunału w Strasburgu. Wszak sygnały 
dochodzące z obozu obecnej władzy o nieu-
znawaniu nieprzychylnych jej orzeczeń sądo-
wych, stały się rzeczywistością. Osobną kwe-
stią jest odwaga sędziów (pisaliśmy już o 
tym), ale mimo dotychczasowych, dość przy-
krych doświadczeń w naszych sprawach, 
umiarkowany optymizm jest uprawniony. Nie-
zależnie od tego musi do nas dotrzeć, że je-
dynie rozwiązanie polityczne, tzn. pozytywny 
wynik wyborów, tak obecnych samorządo-
wych, jak i przyszłorocznych parlamentar-
nych, może przynieść nam zwycię-
stwo.Właśnie dlatego wszyscy razem, jak i 
każdy z osobna, musimy być aktywni w akcie 
wyborczym. Nie wystarczy jednak nasza po-
jedyncza aktywność. Powinniśmy mobilizo-
wać swoje środowisko, w którym żyjemy, wy-
jaśniać wyborcom wagę aktu wyborczego 
i  chociażby na swoim przykładzie wskazy-
wać jego kierunek. Innej możliwości nie 
mamy!  

(Ciąg dalszy ze strony 16) 
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KOMENTARZ 

Do Postanowienia Sądu Apelacyjnego 

w Warszawie - III Wydziału Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych, uchylające-
go Postanowienie Sądu Okręgowego w 

Warszawie - XIII Wydziału Ubezpie-

czeń Społecznych o zawieszeniu jed-

nego z postępowań p-ko Dyrektorowi 

ZER o wysokość emerytury policyj-
nej.  

  

W  dniu 23 sierpnia 2018 r. Sąd Ape-

lacyjny w Warszawie rozpoznał za-

żalenie, jednej z naszych Koleżanek, na 

Postanowienie Sądu Okręgowego w War-
szawie z dnia 11 czerwca 2018 r., uchylił 

je i przekazał sprawę Sądowi Okręgowe-

mu do ponownego rozpoznania  

(Tutaj): https://fssm.pl/ckfinder_pliki/

files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%
20Warszawie%20w%20przedmiocie%

20uchylenia%20postanowienia%20o%

20zawieszeniu%20postępowania.pdf 

J ako bezpośrednią przyczynę uchylenia 

zaskarżonego postanowienia wskazał, 

iż powódka, już w odwołaniu od decyzji 
dyrektora ZER, powoływała się na szcze-

gólne okoliczności sprawy, i przedłożyła 

stosowne dokumenty. Zdaniem sądu jej 

argumenty mogą, choć nie muszą, mieć 

znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. W 
szczególności Sąd Okręgowy nie rozważył 

(a zdaniem Sądu Apelacyjnego powinien 

to uczynić), czy okres przebywania odwo-

łującej się  kolejno, na zaległym urlopie 

wypoczynkowym po wykorzystaniu urlo-

pu macierzyńskiego, a następnie urlopie 
wychowawczym, ma jakiekolwiek znacze-

nie dla podjęcia decyzji procesowej w 

przedmiocie zawieszenia postępowania z 

uwagi na wystąpienie w pytaniem praw-

nym do „Trybunału Konstytucyjnego”. 

 WNIOSKI: 
1. Sprawa skarżącej ma charakter 

wyjątkowy, najprawdopodobniej 

związany z przebiegiem jej służby. 

Można domniemywać, że skarżąca 
nie pełniła jej w cywilnych lub woj-

skowych instytucjach i formacjach 

wymienionych w ustawie represyj-

nej. Tego rodzaju sytuacje mogą 

dotyczyć stosunkowo nielicznej 

grupy osób represjonowanych.   

2. Z powodu ogólnikowych sformuło-

wań Sądu Apelacyjnego, zawartych 
w uzasadnieniu ww. Postanowie-

nia, mających uzasadniać skiero-

wanie sprawy do ponownego rozpo-

znania, a także z uwagi na brak w 

treści Postanowienia Sądu Okręgo-
wego rzeczowych motywów zawie-

szenia postępowania, w szczególno-

ści zaś ze względu na brak dostępu 

do materiałów źródłowych (treści 

zażalenia skarżącej),  trudno 

jest  opracować szczegółowe wska-
zówki (wzór zażalenia), możliwy do 

wykorzystania przez osoby planu-

jące złożenie takiego środka za-

skarżania postanowienia o zawie-

szeniu postępowania w tego rodza-
ju sprawach szczególnych.  

3. Jakie będą losy opisanej sprawy po 

przekazaniu jej do ponownego roz-

poznania Sądowi Okręgowemu w 

Warszawie, trudno przewidzieć. 

Wprawdzie wskazania Sądu Apela-
cyjnego, przedstawione w uzasad-

nieniu jego  postanowienia, są dla 

Sądu Okręgowego wiążące i wyty-

czają  kierunek jego działań, ale 

nie mogą z góry narzucać treści 
przyszłego orzeczenia. Ponadto, jak 

można zauważyć, wskazania te są 

mało precyzyjne i nie wynika z 

nich, czy sąd wziął pod uwagę jedy-

nie ochronę macierzyństwa, czy też 

powziął wątpliwości co do zgodno-
ści z rzeczywistością treści 

„Informacji o przebiegu służby” 

sporządzonej przez IPN. Jedynie 

pewny element, to fakt, że sprawa 

ta będzie rozpoznawana w innym 
składzie, tzn. sędzia, który wydał 

postanowienie o zawieszeniu postę-

powania nie będzie rozpoznawał 

powtórnie tej sprawy jako sąd 

pierwszej instancji. 

4. Jakie może być orzeczenie Sądu 
Okręgowego przy ponownym rozpo-

znaniu sprawy? Otóż w tym kon-

kretnym  przypadku Sąd Okręgowy 

(Ciąg dalszy na stronie 19) 

Informacja prawna FSSM RP 

ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIA SO W WARSZAWIE 
9 października 2018  

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%20Warszawie%20w%20przedmiocie%20uchylenia%20postanowienia%20o%20zawieszeniu%20postępowania.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%20Warszawie%20w%20przedmiocie%20uchylenia%20postanowienia%20o%20zawieszeniu%20postępowania.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%20Warszawie%20w%20przedmiocie%20uchylenia%20postanowienia%20o%20zawieszeniu%20postępowania.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%20Warszawie%20w%20przedmiocie%20uchylenia%20postanowienia%20o%20zawieszeniu%20postępowania.pdf
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/POSTANOWIENIE%20SA%20w%20Warszawie%20w%20przedmiocie%20uchylenia%20postanowienia%20o%20zawieszeniu%20postępowania.pdf
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jest zobligowany do rozważenia, czy 

okres przebywania naszej Koleżan-
ki kolejno, na urlopie macierzyń-

skim, wychowawczym oraz wypo-

czynkowym miał znaczenie dla 

podjęcia decyzji procesowej w 

przedmiocie zawieszenia postępo-

wania. W zależności od wyników 
takich rozważań Sąd ten może po-

wtórnie wydać postanowienie o za-

wieszeniu postępowania lub je kon-

tynuować.   

W dotychczasowych postanowieniach 
Sądu Apelacyjnego uchylających posta-

nowienia Sądu Okręgowego o zawiesze-

niu postępowań wyróżnić można cztery 

grupy: 

• sprawy osób, które podnoszą, że 

były jedynie zawieszone na etatach 

w instytucjach i formacjach  wy-
mienionych  w ustawie represyjnej, 

a faktycznie pełniły służbę gdzie 

indziej, 

• sprawy dotyczące rent rodzinnych, 

• sprawy dotyczące służby jako reali-

zacji powszechnego obowiązku 

obrony, 

• sprawy osób współpracujących z 

podziemiem politycznym. 

J edną z podobnych spraw może być 

przypadek Kol. Arkadiusza Ciacha - 

polityka SLD z Radomska, który katego-

rycznie zaprzeczył twierdzeniu IPN jako-

by służył w cywilnych lub wojskowych 
instytucjach i formacjach wymienio-

nych  w ustawie represyjnej. 

(Przy okazji sugerujemy, aby osoby repre-
sjonowane, które przekonane są, iż nale-
żą do jednej z wymienionych grup, do-
kładnie sprawdziły w swoich Teczkach 
Akt Personalnych, zdeponowanych obec-
nie w IPN, wszystkie wpisy (rozkazy, opi-
nie służbowe, wpisy w metryczkach, itp.) 
dotyczące całego okresu wskazanego 

przez IPN i ZER jako służba pełniona na 

rzecz tzw. „totalitarnego państwa”, o któ-
rej mowa  art.13b ustawy emerytalnej, tj. 

od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. w wymienionych tam cywilnych i 

wojskowych instytucjach i formacjach. 

Ponadto przypominamy, że zażalenie na 
postanowienie Sądu Okręgowego o za-

wieszeniu postępowania wnosimy do są-

du Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z 

pouczeniem, w terminie tygodnia liczo-

nym się od doręczenia postanowienia. 

Opłata sądowa wynosi 30 zł. Wzór zaża-

lenia na stronie FSSM RP).  
W naszej ocenie na uwagę zasługuje ten 

fragment uzasadnienia Postanowienia 

Sądu Apelacyjnego, w którym przytoczo-

ny jest powód wystąpienia Sądu Okręgo-

wego z pytaniem prawnym do 

„Trybunału Konstytucyjnego”. W przypły-
wie optymizmu, można przyjąć, że Sąd 

Apelacyjny w Warszawie, co prawda po-

średnio, ale wykazał zrozumienie dla ar-

gumentów konstytucyjnych, które stano-

wiły podstawę sformułowanych przez 
Sąd Okręgowy pytań prawnych do 

„Trybunału Konstytucyjnego”. Nie wycią-

gajmy jednak z tego zbyt daleko idących 

wniosków.  

Komisja Prawna FSSM 

Biuletyn informacyjny ZG SEiRP 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Biuletyn%2010%20(76)%20Październik%202018.pdf
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Z definicji: instynkt – wrodzona i dzie-

dziczna zdolność zwierząt (w tym rów-

nież i ludzi) do wykonywania ciągu 

zachowań napędzanych przez popędy i 
sterowanych przez odpowiednie bodź-

ce zewnętrzne. W języku potocznym – 

zachowania nie wynikające ze świado-

mych i racjonalnych decyzji. 

O tóż ja instynktów ani też popędów 
zwłaszcza politycznych nigdy nie 

miałem, co zaś do popędów czysto typo-

wo męskich przyznaję się do jednego (i 

jeszcze go mam). Inni natomiast moi bliź-

ni popęd mają ale coś z instynktami nie 

tak. Rozgraniczę to krótko. Ktoś ma po-
pęd ku władzy, popęd do rządzenia ale 

popełnia mnóstwo gaf przeto instynktu 

chyba nie ma – mimo posiadania popę-

du. Nic tu z filozofii ani też politologii – 

ścisłymi naukami wymienione nie są a 
raczej zaliczają się do dziedzin 

(przepraszam) typowo wodolejskich 

(absolwentów obu kierunków bardzo 

przepraszam - ponownie). 

C zytam zasię w ostatnim numerze OBI 

o sytuacji w Giżycku przedstawianą 
przez Kolegę po piórze (i nie tylko) Boh-

dana Makowskiego o powołaniu, które 

poczuł - do roli burmistrza Giżycka - ja-

kiś człowiek urodzony co prawda w Gi-

życku ale obecnie mający ślad po Giżyc-
ku pewnie tylko w miejscu urodzenia (co 

na dziś w dowodzie osobistym też nie fi-

guruje). I co zasługuje na szczególne wy-

różnienie, które jest głównym powodem 

zaistnienia tego faktu tutaj, jest to wyni-
kiem poparcie tej kandydatury przez 

miejscowy aktyw SLD. 

Bohdan! Ci miejscowi z SLD winni Tobie 

płacić za solidną analizę wielu takich 

sytuacji, które by zapobiegły nie tyle po-

tknięciom a porażkom – nie tylko w wy-
borach (a analizę podawałeś przed wybo-

rami!) 

Widzę tu jednak bardziej winę jednostki 

nadrzędnej SLD - chyba jest coś takiego 

jak Rada Wojewódzka, która jakiś nadzór 
nad tym wszystkim chyba ma. Ma lokal-

ne (wojewódzkie) SLD i inne przewiny, 

które sobie pozwoliłem w prywatnym ma-

ilu do Olsztyna wysłać, ale na razie o 

tym pisał nie będę. 

E ony lat temu, kiedy to Leszek Miller i 
reszta opracowali super program i 

Instynkt i inne 
Mieczysław Malicki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Wyzwolenia_Ziemi_Warmińsko-Mazurskiej# 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Wyzwolenia_Ziemi_Warmińsko-Mazurskiej
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wygrali wybory w 2001 roku (aby potem 

wszystko to zmarnować popadłszy w 
snobizm i wiarę we własne odbicie w lu-

strze lub miłość do warzyw) prezydentem 

Olsztyna wybrano – wówczas- działacza 

SLD Małkowskiego. Co tam z nim było 

potem wszystkim wiadomo. Mnie jednak 

szczególnie interesuje obecne stanowisko 
owego czempiona lewicy kiedyś w kwestii 

Pomnika Wdzięczności czyli popularnych 

„Szubienic” autorstwa Dunikowskiego 

Xawerego a konkretnie opowiedzeniu się 

Pana Czesława-Jerzego za ich  likwida-
cją. Aby nie molestować za bardzo deli-

kwenta ( Małkowskiego, nie Dunikow-

skiego) powiem wprost : organa chyba 

zupełnie zwiędły ( Dunikowskiemu już 

dawno). 

C iekawi mnie ilu to jeszcze niedaw-
nych aktywistów SLD odpadnie lub 

poglądy zmieni? A może czekają na ja-

kieś propozycje posłowania? Wiem jed-

nak, że tylko krowa ponoć poglądów nie 

zmienia i ciągle tylko trawę żre. Dodam, 
że mam w pamięci listę takich, którzy 

kiedyś z SLD startowali by następnie 

odejść w inne byty (partyjne lub co teraz 

szczególnie modne „bezpartyjne”). 

To co wyżej i tak jest betka bo właśnie 

słyszę (2018-10-08;godz. 19;50, TVN): 
redaktor Kolenda-Zaleska rozmawia z 

prof. Belką i Pan profesor wyznał, że bę-

dzie optował za platformą-koalicją SLD z 

Platformą Obywatelską. Dodam, że aby 

koalicjantować trzeba najpierw tam być. 
Drodzy panowie z SLD: czy Wy w ogóle 

chcecie by na was ktokolwiek jeszcze gło-

sował? Celińskiego za nazwanie kogoś 

„członkiem” zdjęliście z „kandydata” na 

kandydata prezydenta Warszawy- podob-

nie będzie, że Belkę w ogóle wyrzucicie z 
SLD? Słusznie, bo ten to już wg mnie 

dawno winien być poza. 

P o co ja to piszę i do kogo te 

„wycieczki”?. Ano piszę do ludzi-

aktywu jedynej partii, na którą ja akurat 
liczę, że może coś zmienić. Tyle, że parta 

– SLD to też ludzie a więc to ludzie 

„lokalni” postanowili z jakiś racji ścią-

gnąć jakiegoś kandydata z Warszawy aby 

był burmistrzem w Giżycku ( raczył kan-

dydować, tak jakby w Giżycku innych 
pretendentów nie było – chyba, że nie 

ma?). Stąd nadal Pan Belka jawi się jako 

aktywista i człowiek mający coś do po-

wiedzenia w kwestiach z kim to SLD koa-

licję zawiąże. Itd. itp.… 

Piszę to aby i SLD i nam przypomnieć, że 

różnie to – nie tylko w Polsce- z obietni-
cami wyborczymi bywało. Oby nie było 

tak, że po OBY zwycięskich wyborach 

parlamentarnych w roku przyszłym SLD 

wypnie się na nas w kwestiach związa-

nych z przywróceniem nam zabranych 

uprawnień emerytalnych w wyniku 
ustaw z 2009 i 2016 roku. 

 

Dobra, wybory 2018 za nami. 

Krótko zatem dopiszę coś już po tym gdy 

znamy wyniki (dopisałem 2018-10-24). 
Pozostanę przy naszych kandydatach a 

właściwie jedynej kandydatce do sejmiku 

warmińsko- mazurskiego – NASZEJ Kan-

dydatce . 

Gdy oficjalnie Jola Ołów - dzięki współ-

działaniu olsztyńskiego SEiRP ze struk-
turami regionalnymi SLD – została kan-

dydatką do sejmiku pomyślałem sobie, 

że kandydatura ze wszech miar akuratna 

– dziewczyna, aparycja super, rozwaga i 

rozum. Było nieźle. 
Dziś patrzę, że Jola (znam osobiście i 

mogę o niej tak pisać) uzyskała 675 gło-

sów. Uzupełnię, że Pan Kulasek z SLD 

uzyskał 3775 głosów. Wiadomo, że oboje 

do sejmiku nie weszli. Okręg z którego 

oboje startowali to Olsztyn plus powiat 
olsztyński: uprawnionych w Olsztynie 

132 622 i powiat 99 299 (liczby wziąłem 

z dostępnych w necie danych). Więc tro-

chę przymało (niezbyt gramatycznie) jak 

na środowisko, które liczy na jakąś zmia-
nę ustawy z 2016 roku (mając w pamięci 

ustawę z 2009 roku). Ciekawi mnie bar-

dzo ile to Jola dostała „kresek” z poszcze-

gólnych okręgów. 

N a głębsze analizy sobie już nie po-

zwolę. Zakończę jedynie wnioskiem: 
jeżeli SLD chce w przyszłym roku być w 

parlamencie (moje marzenia to nie tylko 

„być” ale i „rządzić” lub „współrządzić”) to 

MUSI być program, który ludzi „porwie”. 

Bo na teraz to raczej bryndza (kiedyś w 
jakimś tutejszym slangu znaczyło to nie 

ser czy coś od górali a po prostu NIC). 

 

Popełniłem 2018-10-24  
Mietek Malicki 

 
Kiedyś i na naszej ulicy  

zaświeci słońce! 

 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 
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STAN FAKTYCZNY. 

Na podstawie akt osobowych, a zwłasz-

cza ORZECZENIA Nr 107/83 Woje-

wódzkiej Komisji Lekarskiej przy Za-
rządzie Zdrowia i Spraw Socjalnych 

KWMO w Lublinie z dnia 21 marca 

1983 roku , zatwierdzonego Decyzją 

Centralnej Komisji Lekarskiej MSW z 

dnia 11 kwietnia 1983 roku, Informa-
cji IPN o przebiegu służby Nr 389800 / 

2017 z dnia 05-05- 2017 oraz Decyzji 

ZER MSWiA Nr ewid: KRI 2633642/LU 

o waloryzacji policyjnej renty inwa-

lidzkiej z dnia 27-02-2017 roku i De-

cyzji o ponownym ustaleniu wysoko-
ści renty inwalidzkiej z dnia 28-06-

2017 roku - jednoznacznie wynika na-

stępujący stan faktyczny. 

Wojciech RACZUK w dniu 08 lutego 

1982 roku jako st. inspektor Wydziału 
Kryminalnego KW MO w Białej Podla-

skiej, podczas pościgu za niebezpiecz-

nym bandytą kryminalnym (zabójcą, 

sprawcą napadów kryminalnych z bronią 

palną) został ciężko ranny tj. postrzelony 

6 kulami z karabiny maszynowego i po 
tym zdarzeniu do czasu zwolnienia, nie 

był zdolny ze względu na stan zdrowie do 

pełnienia jakiejkolwiek służby w polskich 

państwowych formacjach mundurowych. 

 W ORZECZENIU NR 107/83 w CZĘŚCI 
A pkt 8 stwierdzono, cyt: „ Obecnie za-

trudniony i w jakim charakterze - nie 

pracuje od dnia 8 II 1982 r. łącznie z po-

bytem w szpitalu i w sanatorium i do 

chwili obecnej”. 

 W ORZECZENIU NR 107/83 w CZĘŚCI 
A pkt 11 stwierdzono, cyt: „ Pracuje w 

MO od 1.IV.1972 r. Praca terenowa, 8 II 

1982 r. przewieziony „R” ze szpitala w 

Międzyrzeczu, gdzie przebywał przez kil-

ka godzin po doznanych ciężkich ranach 
postrzałowych brzucha, ramienia prawe-

go, okolicy kąta ust po stronie prawej ze 

złamaniem wyrostka poprzecznego V krę-

gu szyjnego, złamaniem dolnej prawej 

gałęzi żuchwy oraz złamaniem ściany 

bocznej gardła. Przebywał w Szpitalu 
KWMO w Lublinie od 8 II do 7 IV 1982 r. 

nadal jest na zwolnieniu lekarskim. 

Wypadek podczas pełnienia służby - zra-

nienia dnia 8.II.82 r. Otrzymał odszkodo-

wanie - 80 %.” 

 W ORZECZENIU NR 107/83 w CZĘŚCI 

A pkt 12 stwierdzono, cyt: „Szpital 

KWMO Lublin, nadal na zwolnieniu lek.” 
 W ORZECZENIU NR 107/83 w CZĘŚCI 

B Orzeczenie o inwalidztwie I ROZPO-

ZNANIE - stwierdzono, cyt: „ 1/. Poope-

racyjny brak lewego płata wątroby w wy-

niku rozerwania postrzałowego z upośle-
dzeniem czynności wątroby. 2/. Po strza-

łowe uszkodzenie splotu barkowego ra-

mienia lewego z niedowładem i zanikami 

mięśni ramienia /ok. 2 cm/, ubytkami 

czucia powierzchniowego zewnętrznej 

powierzchni przedramienia oraz upośl. 
siły i chwytu ręki lewej. 3/. Zaburzenia w 

funkcji stawów żuchwowo skroniowych 

po obu stronach w wyniku postrzałowego 

zniekształcenia żuchwy. 4/. Paradonto-

za. 5/. Utrata zdolności życia ok. 80%. 
6/. Nerwica pourazowa. 7/. Zrosty 

otrzewnowe blizny pooperacyjne brzu-

cha.” 

 W ORZECZENIU NR 107/83 w CZĘŚCI 

B Orzeczenie o inwalidztwie III ORZE-

CZENIE - stwierdzono cyt:”l. Badany jest 
niezdolny do wykonywania dotychczaso-

wego zatrudnienia. 2. Badany jest nie-

zdolny do wykonywania zatrudnienia i do 

zarobkowania w normalnych warunkach. 

3. Badany jest niezdolny do wykonywa-
nia jakiegokolwiek zatrudnienia - nie wy-

maga opieki innej osoby. 4. Zalicza się 

badanego od 8 II 1982 r. do drugiej gru-

py inwalidów z ogólnego stanu zdrowia. 

5. Zalicza się badanego od 8 II 1982 r. do 

drugiej grupy inwalidów w związku ze 
służbą. 6. Inwalidztwo istnieje u badane-

go od 8 lutego 82 r.” 

(Dowód: ORZECZENIE Nr 107/83 Woje-

wódzkiej Komisji Lekarskiej przy Zarzą-

dzie Zdrowia i Spraw Socjalnych KWMO 
w Lublinie z dnia 21 marca 1983 roku - 

zał. nr 1). 

 DECYZJĄ z dnia 27 lutego 2017 roku 

Dyrektora ZER MSWiA o waloryzacji ren-

ty inwalidzkiej KRI 2633642/LU ustalo-

no, że od dnia 01-03-2017 wysokość ren-
ty inwalidzkiej do wypłaty miesięcznie 

wynosi 2 866,88 zł. (Dowód: Decyzja z 

dnia 27 lutego 2017 roku Dyrektora ZER 

MSWiA o waloryzacji renty inwalidzkiej 

ZESTAWTENIE 
istotnych okoliczności faktyczno-prawnych dotyczących policyjnej renty inwa-
lidzkiej II grupy w związku ze służbą i pobieranego świadczenia rentowego przez 

Wojciecha RACZUK 
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KRI 2633642/LU-zał. nr 2). 

 W INFORMACJI Instytutu Pamięci Naro-

dowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Ar-

chiwum Instytutu Pamięci Narodowej w 

Lublinie o przebiegu służby Nr 389800 / 

2017 z dnia 05-05-2017 roku p.o. Na-

czelnika Oddziałowego Archiwum IPN w 

Lublinie pan MARCIN KRZYSZTOFIK 
stwierdził że, Raczuk Wojciech, cyt:” w 

okresie(ach): od 01-02-1983 do 15-07-

1983 pełnił(a) służbę na rzecz totalitar-

nego państwa, o której mowa w art. 13b 

wyej cytowanej ustawy. UWAGI: Miano-
wany na stanowisko Z-cy Kierownika MO 

ds. Polityczno -Wychowawczych w celu 

zwiększenia uposażenia przed otrzyma-

niem świadczeń rentowych. O rentę sta-

rał się z powodu otrzymania 6 ran po-

strzałowych przy próbie ujęcia kryminali-
sty. Dokumenty w zał.” (Dowód: Informa-

cja IPN o przebiegu służby Nr 389800 / 

2017 z dnia 05-05- 2017 - zał. nr 3 oraz 

pismo przewodnie ZER MSWiA z dnia 19

-04-2018 roku - zał. nr 4). 
 DECYZJĄ z dnia 28 czerwca 2017 roku 

ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wy-

sokości renty inwalidzkiej KRI 2633642/

LU wydaną z up. Dyrektora przez star-

szego asystenta Wydziału Ustaleń Świad-

czeń II panią MAŁGORZATĘ GRZEGOR-
CZYK w ust. 2 ustalono, że cyt: ”od dnia 

01-10-2017 wysokość renty inwalidzkiej 

do wypłaty miesięcznie wynosi 854,00 

zł”., a w ust 13 przyjęto, że cyt; ”Okres 

służby na rzecz totalitarnego państwa, 
określonej art. 13b ustawy: od 

01.02.1983r. do 15.07.1983r.” (Dowód: 

Decyzja ZER MSWiA z dnia 28-06-2017 o 

ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej 

KRI 2633642/LU. - zał. nr 5). 

WYNIKI USTALEŃW oparciu o w/w istot-
ne w sprawie dokumenty przyjmuje się, 

że Wojciech Radczuk nie podlega przepi-

som znowelizowanej ustawą z dnia 16 

grudnia 2016 roku ustawie z dnia 18 

lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, ... ponie-

waż: 

Nigdy nie pełnił służby na rzecz totalitar-

nego państwa określonej w art. 13b 

ustawy w tym w okresie od 01-02-1983 

do dnia 15-07-1983 roku - wskazanym w 
Informacji IPN, ponieważ od dnia 08 lu-

tego 1982 roku (po odniesienia ran po-

strzałowych) do dnia 15 lipca 1983 roku 

(data zwolnienia ze służby) nie był zdolny 

do pełnienia służby - co jednoznacznie 

wynika z ustaleń ORZECZENIA Nr 

107/83. 
Wykazany w Informacji IPN okres od 01-

02-1983 do 15-07-1983 roku rzekomej 

służby na rzecz totalitarnego państwa w 

wymienionych w art.l3b ustawy instytu-

cjach i formacjach, nie miał faktycznie 

miejsca, a przeniesienie wymienionego 
podczas niezdolności do służby ze wzglę-

du na zły stan zdrowia miało charakter 

formalno - fikcyjny, służyło wyłącznie 

uzyskaniu wyższego (adekwatnego do 

stopnia uszczerbku na zdrowiu) świad-
czenia rentowego, a takie przyjętej i sto-

sowanej praktyki odznaczania i awanso-

wania (w tym po śmierci) funkcjonariu-

szy, co zastosowano aktualnie w odnie-

sieniu do funkcjonariuszy BOR, którzy 

zgięli w katastrofie smoleńskiej, a także 
w stosunku do antyterrorysty zabitego 

podczas akcji ujęcia włamywacza do 

bankomatu. Związane też było z uwolnie-

niem etatu inspektora Wydziału Służby 

Kryminalnej KWMO w Białej Podlaskiej. 
Zamieszczona w Informacji IPN uwaga o 

treści cyt: „Mianowany na stanowisko Z-

cy Kierownika MO ds. Polityczno-

Wychowawczy eh...” świadczy, że przeło-

żeni dokonali tej czynności poza wiedzą i 

możliwością wpływu na tą decyzję ze 
strony zainteresowanego funkcjonariu-

sza będącego w tym czasie poza służbą - 

wyeliminowanego ze służby w wyniku 

ran postrzałowych i utraty zdrowia. 

Znamienne jest też i to, że nie wiadomo 
co oznacza wskazane w informacji IPN 

stanowisko służbowe „Z-cy Kierownika 

MO ds. Polityczno-Wychowawczych”. 

Enumeratywnie wyszczególnione w art. 

13b ustawy jako służba na rzecz totali-

tarnego państwa jest stanowisko zastęp-
cy komendanta wojewódzkiego, miejskie-

go, rejonowego d/s polityczno- wycho-

wawczych. 

WNIOSKI I SUGESTIE 

Mając powyższe na uwadze - w oparciu o 
załączone wiarygodne dokumenty stwier-

dzić należy, że z istotnych okoliczności 

faktyczno-prawnych wynika, iż mamy do 

czynienia z nadużyciem prawa, nierzetel-

nym, zawinionym wykonywaniem swoich 

obowiązków, nieuczciwej pracy na swoje 
wynagrodzenie z budżetu naszego pań-

stwa, bądź braku kompetencji wskaza-

nych z stanowiska i nazwiska urzędni-

ków IPN i ZER MSWiA, którzy doprowa-
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dzili do ponoszenia przez Wojciecha Ra-

czuk dotkliwych kosztów moralnych i 

materialnych zaliczając byłego funkcjo-
nariusza bezpodstawnie i bezzasadnie do 

grupy zbrodniarzy przeciwko narodowi 

polskiemu. 

W tej sytuacji należy rozważyć celowość 

podjęcia następujących przedsięwzięć. 

 Ewentualne zgłoszenie przez delegata z 
woj. Lubelskiego na Krajowym Zjeździe 

Delegatów obradującym w dniach 26-27 

października w Płońsku wniosku formal-

nego zajecie stanowiska Zjazdu w spra-

wie rażącego nadużycia władzy przez 
urzędników państwowych i bezprawnego 

obniżenia wysokości renty inwalidzkiej 

członkowi Stowarzyszenia Wojciechowi 

Raczuk, i w związku z tym skierowania 

do MSWi A, Premiera, Prezydenta - żąda-

nia Stowarzyszenia o niezwłoczne przy-
wrócenie niesłusznie pozbawionych 

świadczeń rentowych - mając na uwadze 

realizację statutowych celów ochrony in-

teresów członków w zakresie przysługu-

jących im uprawnień z tytułu uprzedniej 
służby. 

 Skierowania do Prokuratury Okręgowej 

w Lublinie zawiadomienia o uzasadnio-

nym podejrzeniu popełnienia przestęp-

stwa urzędniczego niedopełnienia obo-

wiązków, przekroczenia uprawnień i 
działania na szkodę interesu prywatnego 

oraz potwierdzenia nieprawdy co do oko-

liczności mającej znaczenie prawne przez 

urzędnika IPN Marcina Krzysztofik oraz 

niedopełnienia obowiązków i działania na 
szkodę interesu prywatnego przez urzęd-

nika ZER MSWiA Małgorzatę Grzegor-

czyk - w myśl powtarzanej przez przed-

stawicieli PiS zasad równego traktowania 

przez prawo wszystkich bez wyjątku, w 

tym urzędników aktualnie trzymającej 
władzę KASTY. 

 Spowodowania wystosowania stosowne-

go pisma do właściwych instancji Sądu 

Powszechnego o wznowienie, przywróce-

nie terminu, uchylenie postanowienia o 
zawieszeniu postępowania z uwagi na 

jednoznaczne dowody, iż Wojciecha Ra-

czuk nie dotyczą przepisy tzw. ustawy 

represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku 

i niezwłoczne doprowadzenie do meryto-

ryczne zakończenie bezzasadnie zawie-
szonego postępowania. 

Opr. Gerard WASZKIEWICZ  
Jarosławiec, 24 października 2018 r. 

O dobijaniu psów 

W  strukturach tego ponurego Pałacu 
Mostowskich przepracował 15 poli-

cyjnych lat. Okres ten opisał w książce 

„Jak dobić wiernego psa”.  

Dlaczego ktoś dobija wiernego psa? Do-

wiecie się po przeczytaniu tej książki. 

Książka do kupienia przez sklep interne-
towy empik.com 

Książka oparta jest na prawdziwych opi-

sach przeżyć policjanta kryminalnego w 

15 letniej jego karierze zawodowej. Sie-

dem rozdziałów przedstawia kolejno dro-
gę do milicji. 

Pracę w tajnym wydziale obserwacji i na-

ukę tego specyficznego zawodu, gdzie nie 

dotyka się żadnego przestępcy. Początki 

prawdziwej pracy policyjnej w wydziale 

kryminalnym, mroczne i złożone arkana 
sztuki pracy operacyjnej. Nieustające 

przygody podczas realizacji prowadzo-

nych spraw. Wrażenia z sytuacji użycia 

broni. Zwalczanie przestępczości narko-

tykowej i likwidacja laboratoriów amfeta-
minowych. Praca w środowisku narko-

manów i handlarzy narkotyków. Stoso-

wanie niekonwencjonalnych metod pracy 

operacyjnej oraz współpraca z informato-

rami i agentami. Duże osiągnięcia, ale 

też zwiększające się zagrożenie osobiste. 
Trudne i zaskakujące rozstanie z policją.  

Książka jest również okrzykiem wzywają-

cym do zaprzestania stosowania represji 

przeciwko emerytom mundurowym w 

imię fałszywie pojętej „sprawiedliwości 
społecznej”. 

 

Źródło: 
https://www.facebook.com/NIE-dla-obniżania-
emerytur-mundurowych-1777736369171619/ 

https://www.facebook.com/NIE-dla-obniżania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
https://www.facebook.com/NIE-dla-obniżania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/
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W ostatnim okresie czasu mam wraże-

nie, że dopadł mnie kołtun, klasyczny 

polski kołtun. Cały organizm działa i 

funkcjonuje niby normalnie, lecz w 

rzeczywistości mam coś pod deklem, 
jak ten przysłowiowy kołtun. Kryją się 

w nim jakieś tam stwory, insekty od 

pluskiew poczynając a na innych 

pchłach i wszach kończąc.  

P rzed mającymi się odbyć wyborami 
sądziłem, że ta nasza przetrącona le-

wica potrafi coś zrobić konkretnego, 

skończy z wewnętrznymi wojenkami. 

Jednak jak się okazało ten nasz kołtun 

kolejny raz dał znać o sobie i przywalił 

kolejny raz solidnego partyzana w bok. 
 Jedynie na usprawiedliwienie tego 

status quo mogę dodać, że kołtun obec-

nej zmiany, tej słusznej zmiany jest jesz-

cze gorszy. Pod deklem im się pomiesza-

ło. Przywoływania zasad honorowych i 

moralnych stało się przeszłością. Powoły-
wanie się na ten odrobinę nadymany ho-

norem kodeks Boziewicza jest marnowa-

niem czasu. Co można sądzić o całym 

społeczeństwie, którego jeden z głównych 

reprezentantów Mateuszek krzywoustny 
uznany został za zawodowego kłamcę i 

fakt ten potwierdził nawet ichni sąd i co 

dalej się dzieje… A no nic dalej opowiada 

bajki. A z tym przeproszeniem to było 

podobnie jak w tym kawale: Kowalski z 
nakazu sądowego ma przeprosić Jankow-
skiego. Idzie do niego do mieszkania pu-
ka do drzwi. Po chwili otwiera mu zdzi-
wiony Jankowski. Kowalski do niego:  

- Czy tu mieszka Kozłowski ?  
Jankowski ze zdziwieniem odpowiada:  
- Nie!  
Na to Kowalski: - A to przepraszam!? 
I co? Zadość uczyniono?! Można? Można. 

Jednak, jak to mówił Kargul w „Samych 

swoich”: Czas do ichnich zachowań było 
przywyknąć.  
 Ja już pomijam zachowania innych 
namaszczonych - przypomniał mi się je-

den również z większych kłamców, też 

zawodowy, który piastuje funkcję vice w 

ichnim ministerstwie od spraw we-

wnętrznych, mięsem pedagogicznym 
zwany. Łgał kiedyś i łże na każdym kro-

ku nadal. Ostatnio bo trzy tygodnie temu 

wepchał się na imprezkę z cateringiem 

do siedziby suwalskiego Sądu z powo-

du… otrzymania właśnie przez ten Sąd i 

Prokuraturę działki budowlanej na nową 

siedzibę. W trakcie rozpraw kiedy to inte-

resanci ogryzając paznokcie oczekiwali 
na wezwanie na salę rozpraw mieli ten 

okres bardzo urozmaicony. Co chwila 

przelatywał po korytarzu catering (znając 

życie najprościej mówiąc zakąski) na 

spotkanie na wysokim lokalnym szczy-
cie. Cała impreza wywołana została przez 

szefa suwalskiej administracji, bowiem 

to on za darmo przekazał wymiarowi 

sprawiedliwości wspomnianą działkę. 

(MSW nic do tego nie miało). Ale jak jest 

darmowa (czytaj: za pieniądze podatni-
ków) imprezka to ten bywszy pedagog 

zawsze się znajdzie. No, ale należało by 

wytłumaczyć dla czego zabrakło na tej 

balandze tego od którego się zaczęło. Na 

to byłe mięso czy też ciało pedagogiczne 
stwierdził, ze swoim wielkim polotem, że 

wkład burmistrza w sumie to był żaden, 

bowiem te grunty należały do Skarbu 

Państwa. To jeszcze mogę pojąć to nie 

pierwszy i nie ostatni przypadek darowi-

zny państwowych nieruchomości (a więc 
naszych) za symboliczne Bóg zapłać. Zro-

zumiałym jest również, że był tam vicek 

Piszczela, od niby to Sprawiedliwości, ale 

kto wpuścił na sądowe salony tego kłam-

cę?.  
 W sejmowym wystąpieniu ten czło-

wiek, który jawił się jako pedagog tłuma-

cząc potrzebę utrzymania w mocy bez-

duszną ustawę dezubekizacyjną twierdzi, 

że nie pozostawiono pozytywnie zweryfi-

kowanych bez szans. Oni mogą skorzy-
stać z art. 8a wspomnianej ustawy. Nie 

dodał tylko, ile takich przypadków zosta-

ło rozstrzygniętych z korzyścią na rzecz 

poszkodowanych. Jak na razie pozytyw-

nych sygnałów w tym temacie nie ma. 
Ale jak to mówią: ta ryba woniajet od gło-

wy. 

 Ostatnio wielki mały człowiek w 

Radomiu szczekał, ze opozycja kłamie, 

kłamie i jeszcze raz kłamie. Ot i znalazł  

się gościu z prawdę mówiącymi ustecz-
kami. Że też mu pypeć na języku nie wy-

rośnie od tej prawdy albo co najmniej 

nos nie powiększy się kilkakrotnie. A 

(Ciąg dalszy na stronie 26) 

Nasz rodzimy polski kołtun. 
Bohdan Makowski s. Władysława  
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przecież napisane jest: kto jest bez wi-

ny… - Szkoda słów.   

 Wracając do ustawy. Głośno zrobi-
ło się w chwili kiedy to naszła jakaś po-

mroczność jasna na byłego narkomana, 

który stwierdził z mównicy sejmowej, że 

coś z tą ustawą jest nie „za halo” i nie 

zamierza boksować się w tej kwestii z  

Trybunałem Konstytucyjnym. I jak zwy-
kle ci hochsztaplerzy znaleźli poklask. 

Najbardziej bolące jest to, że nawet w 

naszym gronie.  

 I z tego też powodu należało by te-

mat odrobinę rozwinąć.  

• Po pierwsze jest to kolejna polityczna 

zagrywka słusznej zmiany. A m.in. z 

tego powodu, że zanim Trybunał to 

rozpatrzy to potrwać może nawet do 

przyszłych wyborów parlamentarnych.  

• Po drugie sama ustawa. Najprościej ja 

oceniając jest ona na wskroś barba-

rzyńska i nie ludzka. Jest nie ludzka 
nie tylko w stosunku do tych pozytyw-

nie zweryfikowanych. Jej nowelizacja 

nie powinna dotyczyć tylko tych, któ-

rzy służyli w dalszej kolejności na rzec 

nowej władzy.  

U ważam, że po prostu wreszcie do 
nich dotarło. Społeczeństwo w tej 

kwestii, osoby związane ze służbami 

mundurowymi i ich emerytami zaczęło 

się w sposób widoczny konsolidować. 

Stali się zauważani, a co za tym idzie 
groźnymi dla ich przeciwnikami, czytaj 

dla polityki niby to słusznej zmiany. Jed-

nak jak się okazuje, oni umieją liczyć. I 

nie zdziwiła mnie nawet wypowiedź jed-

nego z kolegów, który powiedział, że mo-

że lepiej głosować za obecną zmianą, bo 
jak najdzie nowe to słuszna zmiana może 

olać swoje obiecanki, a nowi wykręca się 

brakiem kasy. A teraz skoro nowa zmian 

odwołuje się do TK, to jednak jest na-

dzieja, ze wróci stare. Prawda, że parano-
ja?!  

To właśnie o to im chodziło. W uzupeł-

nieniu dodam tylko, że, jak przypusz-

czam nie robił ten były hipis tego na wła-

sną rękę. Z resztą on nigdy niczego nie 

robił bez błogosławieństwa największego 
małego człeka. To co on robił z własnej 

inicjatywy za każdym razem było sakra-

mencko śmieszne, głupkowate i nie roz-

ważne. Np. prawo wypowiedzi w dysku-

sjach nad ustawami w wymiarze kilku 
minut (dla opozycji), swoi w ramach ad 

vocem nawijają bez ograniczeń czaso-

wych. Karanie niepokornych posłów je-

dynie z opozycji itd. itp. Kończąc ten wą-
tek z całą stanowczością uważam, że są 

to klasyczne wyborcze rozgrywki.     

T o wreszcie co należało by zrobić w 

tym stanie rzeczy, w Kontekście efek-

tów wyborów samorządowych. Najpro-

ściej mówiąc można to olać. Jednak nie 
można się poddawać. Już o tym pisałem, 

że jakakolwiek walka (o ile można nasze 

działania tak nazwać) jest z góry zdana 

na niepowodzenie, bowiem my bazujemy 

na argumentach, konkretach a oni na 
oszustwie, kłamstwach przy błogosławio-

nym namaszczeniu KK. Stąd też jakie 

powinniśmy wyciągać wnioski. Czy nam 

jeszcze pozostają jakiekolwiek formy wal-

ki?  

Gdzieś tam kiedyś przeczytałem, że każ-
dy tyran, nawet ten najbardziej okrutny 

boi się ośmieszenia. Należało by każde 

posunięcie polityczne obecnej zmianie 

poddawać analizie i na bazie satyry doło-

wać durnowate poczynania godzące w 
nas wszystkich. Warto dodać, ze sama 

satyra ma jeszcze dodatkowy aspekt. 

Tworzy nadzieje na nowe zmiany. To też 

podbudowuje ludzi o innych poglądach. 

Przykładem może być sławny program 

„Ucho Prezesa”. Cytaty z tego programu 
odbierane są jako hasła w dyskusjach. Z 

drugiej strony widzowie utwierdzają się w 

przekonaniu, że ich poglądy są zbieżne z 

innymi i z pewnością nie są to ich osobi-

ste wydumania. Zmonopolizowanie wła-
dzy w rękach jednej partii może dopro-

wadzić do tego, ze społeczeństwo nie ma-

jąc innych możliwości swobodnego wypo-

wiadania się (przykład ograniczane czasu 

wypowiedzi sejmowych opozycji) może 

spowodować, że niejako z konieczności 
ludzie będą uciekać się do drwiny, szy-

derstwa i dowcipu wymierzonego prze-

ciwko tzw. demokratycznej władzy i jej 

namaszczonym. Dziś taką odrobinę od-

mienną formą protestu w sferze kulturo-
wej jest kinematografia. Takim dosad-

nym przykładem jest film pt. „Kler”. Naj-

prostsza recenzja filmu jaką usłyszałem 

wychodząc z kina to stwierdzenie: 
”Wszyscy o tym wiedzą, tak się dzieje w 
rzeczywistości, ale wszyscy nabierali wo-
dy w usta, niby nic się dnie działo. Prze-

cież ksiądz to też człowiek”. I proszę so-

(Ciąg dalszy na stronie 27) 
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bie wyobrazić KK mający dwutysięczne 

„doświadczenie polityczne” przestraszył 

się filmu trwającego 1 godzinę i 30 mi-
nut?! I to jest właściwa forma trafnej for-

my walki. Po prostu należy dowieść że 

król jest nagi nawet w takiej formie jak 

film, a na satyrze wszelkiej postaci koń-

cząc.  
Aby nie być gołosłownym: Na ulicy bije 
się dwóch łepków.  
 -Czemu się nawalacie?  
- Bo on powiedział, że ma przyjaźń polsko 

amerykańską w dupie – powiada jeden z 
nich.  
- Rozumiem, ale dla czego kopiesz go w 
siedzenie ?  
- Ja mu ta przyjaźń pogłębiam…   
Odrobinę inny:  

Pytają się Piotrowicza:- Dla czego dokona-
łeś pozytywnej lustracji jednego z działa-
czy „S”, przecież on nawet do „S” nie na-
leżał ?. 
 -Musiałem, bo on zeznał, że ja za 
„komuny” odmówiłem jego aresztowania. 
Cóś za cóś?!. 

K ończąc dzisiejsze spotkanie pozwolę 
sobie nawiązać do minionego Święta 

Zmarłych. Świta te dla wielu z nas są 

takim momentem, kiedy to najbardziej 

wspomina się swoich najbliższych. U nas 

w Kole jak co roku członkowie Zarządu 
udają się na groby naszych Koleżanek i 

Kolegów. I jak rok rocznie nakleimy na 

znicze nasze emblematy i krótkie, ale 

płynące z serca sława pamięci o tych z 

którymi przeżyliśmy nasze lata służby. 

My o nich pamiętamy. To jedynie nie-
ludzcy politycy starają się ich historie 

zapędzić w czeluść niepamięci. To polity-

cy w celach osiągnięcia sowich partyku-

larnych interesów starają się zniweczyć 

to co oni uczynili dla Kraju, dla nas 
wszystkich w ramach uczciwej służby. 

Mimo tego pamięć o nich, dzięki naszym 

poczynaniom, nie zniknie. To w trakcie 

wspólnych wędrówek po cmentarzach 

przekazujmy naszym dzieciom, wnukom 

pamięć o naszych autentycznych bohate-
rach. To też jest  forma walki z dążeniem 

do normalności. Do patrzenia w prze-

szłość, bez rozliczeń politycznych na żą-

danie aktualnej władzy. Już kiedyś o tym 

pisałem: Historia jest moją duszą i pluć 
na nią nie pozwolę. Dla tego też obchody 

Święta Zmarłych są dla mnie i moich Ko-

leżanek i Kolegów niebywałą okazją kiedy 

to w ten symboliczny sposób, w postaci 

zaplenia znicza utożsamiamy się z nimi, 

z ich poświęceniem i nie wymiernym w 

każdej postaci we wkład tworzenia naszej 
Ojczyzny, Kraju. Pamiętajmy o nich. 

Niech w tym dniu na każdym grobie nie 

żyjących Koleżanek i Kolegów zapłonie 

symboliczne światełko wdzięczności.  

Pozdrawiam: 
Bohdan Makowski s. Władysława. 

P owyżej okładka książki „Jak dobić 

wiernego psa” autorstwa Tomasza 
Marii Faliszewskiego (więcej o książce i 

autorze na stronie 23). Książki, która nie 

będąc pierwszą, mam nadzieję, że nie 

ostatnią, prezentujemy w OBI jako wartą 

przeczytania, jako wartą po lekturze za-

stanowienia się nad krętymi ścieżkami 
losów „psów” - jak zwano, i zwie się na-

dal, „mundurowych” stawiających priory-

tetową „psią wierność” państwowej służ-

bie, służbie Państwu Polskiemu. 

To jedna z tych książek, których ciągle 
jest zbyt mało, by nasza progenitura mo-

gła zapoznać się z minionymi czasy, z 

uwarunkowaniami służby i zdarzeniami 

jakie wymykały się regulaminom i zasa-

dom przewidzianym przez ustawodaw-

ców. Konkludując: namawiam wszyst-
kich, którzy pamiętają swoje „służbowe 

przypadki” by starali się opisać, by nie 

zostały zapomniane. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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21 września 2018 r. odbyły się uroczy-
ste obchody X jubileuszu powstania 

Koła Emerytów i Rencistów Zarządu 

Terenowego NSZZ Policjantów Oddzia-

łu Prewencji Policji w Olsztynie. 

W śród zaproszonych gości znaleźli się 

m.in.: Z-ca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Olsztynie – mł. insp. 

Edward Szydłowski, Z-ca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. 

insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Prezes Za-

rządu Głównego Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych – Antoni Du-

da, Przewodniczący Warmińsko-

Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego 

NSZZ Policjantów w Olsztynie – nadkom. 

Sławomir Koniuszy, Dowódca Oddziału 

Prewencji Policji w Olsztynie – podinsp. 
Zbigniew Kowalski, Z-a Dowódcy Oddzia-

łu Prewencji Policji w Olsztynie – nad-

kom. Andrzej Lubowiecki, Kapelan Ko-

mendy Miejskiej Policji w Olsztynie – ks. 

Arkadiusz Suchowiecki, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie - 

Jerzy Klemens Kowalewicz 

O krągły jubileusz był okazją do uho-

norowania działaczy związkowych 

zasłużonych dla środowiska policyjnych 
emerytów i rencistów. W uznaniu szcze-

gólnych zasług Przewodniczącemu Koła 

Emerytów i Rencistów ZT NSZZ Policjan-

tów OPP w Olsztynie Arkadiuszowi Ha-

siukowi przekazany został przez nad-
kom. Sławomira Koniuszego pamiątkowy 

dyplom.  

M edalem 25-lecia NSZZ Policjantów 

uhonorowani zostali m.in.: Zbigniew 

Ciarciński, Marek Gołota, Kazimierz Jat-

czak, nadkom. Andrzej Lubowiecki, Hen-
ryk Misiewicz, Waldemar Nowicki, Ry-

szard Obrębski, Wiesław Penkacik, To-

masz Perkowski, Józef Piekarczyk, Hen-

ryk Siemiński, Jarosław Stasikowski, 

Bogusław Turek.  

M edalem okolicznościowym X-lecia 

Koła Emerytów i Rencistów uhono-

rowani zostali m.in.: insp. Tomasz Kli-

mek, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, 

Antoni Duda, podinsp. Zbigniew Kowal-

ski, nadkom. Andrzej Lubowiecki, kom. 
Robert Paszkowski, ks. Arkadiusz Su-

chowiecki, nadkom. Robert Brzycki, Je-

rzy Klemens Kowalewicz, Jan Mackun, 

Waldemar Konopka, nadkom. Wiesław 

Bujakowski, asp. szt. Dariusz Wileński, 
st. asp. Ryszard Kobylański, a także kil-

kudziesięciu policyjnych emerytów 

i rencistów. 

Łukasz Abramski. 

Dziesięciolecie Koła 

https://zwnszzp.olsztyn.pl/218-zt-kwp-olsztyn/wydarzenia/1497-olsztyn-jubileusz-kola-emerytow-i-rencistow-opp
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W dniu 29.09.2018. w braniewskim 

Kole odbyło się Plenarne Zebranie Sto-
warzyszenia połączone z piknikiem 

rodzinnym. 

Zebranie przeprowadził prezes koła Ta-

deusz Kućko. W zebraniu uczestniczyło 

21 członków. 
Na wstępie zebrania przedstawiono krót-

ki życiorys zmarłego naszego członka kpt 

w stanie spoczynku Michała Jarmużew-

skiego, którego pamięć uczczono chwilą 

ciszy. 

Następnie omówiono realizację planu 
pracy Koła, zapoznano zebranych z wy-

tycznymi Wojewódzkiego Walnego Zjazdu 

Sprawozdawczo - wyborczego w Olszty-

nie. Członkowie Koła zapoznani zostali  

również  z wynikami kontroli, którą prze-
prowadzili  członkowie  Wojewódzkiej Ko-

misji Rewizyjnej w Olsztynie. Sprawozda-

nie ze swojej działalności przedstawili 

przewodniczący Komisji rewizyjnej oraz  
Skarbnik Koła. Omówiono również spra-

wę wyborów samorządowych. 

Kolejnym pkt zebrania było nakreślenie 

nowych zadań członkom Koła  wynikają-

cych z  wyżej omówionych spraw. 
Podjęto Uchwałę o przyjęciu dwóch no-

wych członków do naszego Koła: Marka  

Dumałę i Arkadiusza Witkowskiego. 

W zebraniu uczestniczył również zapro-

szony przedstawiciel emerytów Straży 

granicznej w Braniewie. 
Po zakończeniu zebrania odbył się piknik 

rodzinny na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu w Braniewie, na którym  wystąpił 

zespól muzyczny działający przy Kole , 

było wspólne śpiewanie, pieczenie kiełba-
sek i wiele innych atrakcji. 

Tadeusz Kućko 
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W dniu 16.09.2018r 50-cio osobowa 
grupa emerytów i rencistów policyj-

nych wyjechała,  po raz siódmy auto-

karem, na wycieczkę w Bieszczady z 

miejscem zakwaterowania w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Szeptucha” w Po-

lańczyku.  

J adąc do Polańczyka po drodze zwiedza-

liśmy Zamek Potockich w Łańcucie, 

obiekt piękny godny uwagi turystów, bo-

gato wyposażony i przyzwoicie utrzyma-

ny. Obiekt ze względu na swe piękno wy-
maga dofinansowania ze strony Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Do Polańczyka przybyliśmy na obiad po 

spożyciu, którego zajęliśmy się zakwate-

rowaniem w ośrodku. Dnia następnego 

udaliśmy się do miejscowości Górzanki, 
gdzie zwiedzaliśmy stary drewniany ko-

ściół z 1836 roku, w sąsiedztwie jego 

obejrzeliśmy 300-tu letnie dęby zabytki 

przyrody. Po czym udaliśmy się do Bali-

grodu tam zwiedzaliśmy Cmentarz Woj-
skowy na, którym pochowani są żołnie-

rze Wojska Polskiego i żołnierze rosyjscy. 

Nasza przewodniczka dość szczegółowo 

zapoznała nas z historią Bieszczad. Mó-

wiła o walkach żołnierzy WP z bandami 

UPA. 

W  drodze do miejsca zakwaterowania 

w Polańczyku zwiedzaliśmy także 

wzgórze widokowe nad Zalewem Soliń-

skim podziwiając jego walory przyrodni-

cze, turystyczne i wypoczynkowe.  
Dnia 19.09.2018r odbyliśmy rejs stat-

kiem tzw. spacerowym „TRAMP” po Zale-

wie Solińskim, który trwał 1-ną godzinę 

jego długość to 18 kilometrów. Następnie 

zwiedzaliśmy największą polską elek-

trownię wodną na Zaporze w Solinie, 
spacerowaliśmy po tzw.  koronie zapory 

gdzie jest na co popatrzyć. 

W  dalszej części naszego zwiedzania 

udaliśmy się do Myczkowic tam 

zwiedzaliśmy Ogród Biblijny prowadzony 
przez miejscowy Caritas, zwiedzaliśmy 

tam również Muzeum Miniatur Drewnia-

nych. 19 września 2018r udaliśmy się do 

Lwowa na Ukrainę tam zwiedzanie 

Cmentarza Łyczakowskiego, Cmentarza 

Orląt Lwowskich, Kościoła Dominika-
nów, Opery Lwowskiej, Katedry Ormiań-

skiej, Katedry Rzymsko-Katolickiej oraz 

części centrum miasta. Obiad skonsu-

mowaliśmy w restauracji „Premiera 

Lwowska”. Podczas powrotu do kraju tuż 
przed Przejściem Granicznym dokonali-

śmy zakupów w miejscowych sklepach. 

Po odprawie Straży Granicznej i Służby 

Celnej powróciliśmy do miejsca zakwate-

rowania. Lwów jest piękny ale żeby go 

nico dokładniej zwiedzić trzeba tam po-
być 3 lub 4 dni. Na pierwszy rzut oka 

widać, że Lwów jest miastem niedoinwe-

stowanym. 

(Ciąg dalszy na stronie 31) 
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D nia 20 września 2018r mamy wyjazd 

na bieszczadzkie obwodnice, prze-

jazd całej grupy Bieszczadzką kolejką 
leśną, zwiedzaliśmy miejscowości Ja-

błonki, Cisna, Przysłup, Wetlinę, Prze-

łęcz, Wyżnie, Ustrzyki Górne, Lutowiska, 

Czarna następnie powróciliśmy na obiad 

do Polańczyka. Dnia 21.09.2018r wyjazd 
do Sanoka zwiedzanie Skansenu połą-

czonego z rynkiem Galicyjskim zwiedza-

nie skansenu trwało ponad 4-ery godzi-

ny, na obiad powrót do Polańczyka. 

T ego dnia kolacja o godz.18,30 połą-

czona z wieczorkiem tanecznym, któ-
ry był bardzo udany odbył się w ciepłej 

rodzinnej atmosferze` były tańce, śpiewy 

i konkursy z nagrodami. Dla Jubilatów 

tego okresu Panów 70 i 74 latka były ad-

resy z życzeniami i upominki od wszyst-
kich uczestników wycieczki byli inni ju-

bilaci, którzy również zostali uhonorowa-

ni życzeniami i upominkami. 

W szyscy uczestnicy wycieczki zostali 

udekorowani przez Prezesów obu 

Kół medalami pamiątkowymi wycieczki` 
na awersie logo naszego Stowarzyszenia 

a na rewersie napis: „Bieszczady-

Polańczyk-Lwów 16.09-23.09.2018r 

SEiRP Mrągowo-Kętrzyn” za udział w na-

szych wycieczkach (U góry strony). Wszy-

scy byli zadowoleni z wycieczki jak rów-

nież z otrzymanych medali pamiątko-
wych. Cała załoga tak można powiedzieć 

w dobrych humorach cało i zdrowo po-

wróciła do miejsc zamieszkania. Wyrazy 

podziękowania dla naszej Pani Hani za 

zorganizowanie udanej  wycieczki podzię-

kowania dla naszego kierowcy Pana Arka 
za profesjonalną jazdę, szczęśliwe wyjaz-

dy i równie szczęśliwe powroty. 

 

Tekst: 
Stanisław Żach 

Prezes Koła SEiRP w Kętrzynie 
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Dnia 13 października 2018r w świetli-

cy Komendy Powiatowej Policji odbyło 

się Walne  Zebranie członków Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych w Kętrzynie. Punktem pierw-

szym było otwarcie zebrania powitanie 

zaproszonych gości i członków Stowa-

rzyszenia. Nie pominięto pamięci o 
tych, którzy nie tak dawno opuścili 

nasze szeregi są to: Edward Barański, 

Marian Łuczak i Aleksander Brzeziński 

pamięć o nich uczczono 1-ną minutą 

ciszy.  

P rzedstawiony przez Prezesa Zarządu 
Stanisława Żacha porządek został 

przyjęty. Następnie odbyło się uhonoro-

wanie 6-ciu naszych członków Odznaka-

mi Za Zasługi dla Stowarzyszenia Emery-

tów i Rencistów Policyjnych z Dyplomem 
złożono im gratulacje i wręczono kwiaty 

odznaczenia przyznane na wniosek na-

szego Zarządu Koła. Trzem Jubilatom 70 

i 80 latkom wręczono adresy z życzenia-

mi oraz kwiaty co uczynili przedstawicie-

le Zarządu pod przewodnictwem Prezesa. 
Po tej przyjemniejszej części naszego ze-

brania Prezes Zarządu odczytał „Apel „ III

-go Kongresu Federacji Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych RP dotyczący na-

szego  udziału w Wyborach Samorządo-
wych 21 października 2018r.  

Zaproszeni na nasze Zebranie goście 

przedstawiciel Komendanta Powiatowego 

Policji i Przewodniczący Zarządu Tereno-

wego NSZZ Policjantów w Kętrzynie od-

znaczonym i Jubilatom złożyli serdeczne 
gratulacje przekazali życzenia w imieniu 

własnym i kolegów funkcjonariuszy i 

pracowników Komendy Powiatowej Policji 

w Kętrzynie. Podczas dyskusji poruszano 

problem zmniejszania się aktywności na-

szych członków szczególnie tych naj-

młodszych , jest to przykre ale prawdzi-
we. Starsi członkowie Ci zmęczeni życiem 

swoimi chorobami bardzo chętnie anga-

żują się i mimo wymienionych kłopotów 

zawsze są chętni do działania.  

W sprawach różnych omawialiśmy kłopo-
ty ze zbiorową mogiłą milicjantów znaj-

dującą się na Cmentarzu Komunalnym 

w Kętrzynie, która od chwili powstania 

naszego Koła jest pod naszą opieką jest 

to dla nas trudność na każdego 1-go li-

stopada musimy zakupić znicze, kwiaty 
odbywa się to za pieniądze naszego Koła, 

trzeba również w czasie roku kilka razy 

posprzątać. Kiedyś na kwiaty i znicze na 

tą mogiłę otrzymywaliśmy jakieś pienią-

dze z Sekcji Socjalnej dzisiaj nic nie 
otrzymujemy. Wielokrotnie zastanawia-

my się co z tym zrobić jak pozostawimy 

to bez dozoru i opieki to zostanie to 

zniszczone, w tej chwili wymaga to nie-

wielkiego remontu bo kiedyś wywróciło 

się drzewo i pomnik uległ niewielkiemu 
uszkodzeniu, którego sami nie jesteśmy 

w stanie naprawić. Może należało by na-

sze Koło w tej materii w jakiś sposób 

wspomóc czekamy na odzew od ZW SE i 

RP w Olsztynie.  
Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu 

Koła przekazał zebranym informację o 

odbytej wspólnie z Kołem w Mrągowie 

autokarowej wycieczce w Bieszczady i do 

Lwowa na Ukrainę, jak wyjaśnił wyciecz-

ka była bardzo udana wszyscy jej uczest-
nicy byli bardzo zadowoleni z naszego 

Koła było 20-tu uczestników. 

Tekst: Stanisław Żach 
Zdjęcia: Antoni Mikulski 

Obrady Koła SEiRP w Kętrzynie 
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W dniu 25 września 2018 r. o godz. 

10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej 

Policji w Sopocie odbyło się zebranie 

ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. W 

spotkaniu uczestniczyli również za-
proszeni goście w osobach: Komen-

dant Miejski Policji w Sopocie insp. 

Piotr Bolin i Z-ca Komendanta Miej-

skiego Policji w Sopocie mł. insp. Mi-

chał Biedrawa. 

P rezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jan 
Pietruszewski otwierając zebranie na 

wstępie przywitał przybyłych członków 

oraz zaproszonych gości. Następnie po 

wyborze przewodniczącego oraz sekreta-

rza zebrania jak i stwierdzeniu ważności 
obrad i zdolności podejmowania uchwał 

przyjęto porządek obrad. W pierwszej 

kolejności przedstawiono protokół Woje-

wódzkiego Zjazdu Spraw- Wyb. Delega-

tów z 28.06.2018 roku. 

O mawiając sprawy bieżące Prezes ZW 
SEiRP w Gdańsku kol. Jan Pietru-

szewski przedstawił przydzielonych opie-

kunów Kół w terenie, propozycje powoła-

nia Komisji i Zespołów Problemowych 

ZW wraz z ustaleniem ich składu i zadań 
do realizacji jak również propozycje za-

kresów obowiązków dla członków Prezy-

dium Zarządu Wojewódzkiego. Następnie 

po przedstawieniu propozycji odznacze-

nia członków Prezydium Zarządu Woje-

wódzkiego poprzedniej kadencji, przepro-
wadzona została dyskusja nad porusza-

nymi zagadnieniami i wnioskami, którą 

zakończono podjęciem uchwał zatwier-

dzających przedstawione Komisje i Ze-

społy Problemowe, Zakresy Obowiązków 

członków Prezydium ZW SEiRP w Gdań-

sku z/s w Gdyni, jak i wnioskowane 

przyznanie Odznak i Dyplomów " Za za-

sługi dla SEiRP". 
 Członek ZW SEiRP w Gdańsku kol. 

Erwin Bruggemann przedstawił informa-

cję w sprawie organizacji w przyszłym 

roku wyjazdów integracyjnych i wycie-

czek do Norwegii oraz Włoch. 

 Insp. Piotr Bolin podziękował za 
zaproszenie i za dotychczasową współ-

pracę ze Stowarzyszeniem i w krótkiej 

informacji przedstawił sprawę aktualnej 

sytuacji w Policji  związanej z brakiem 

doświadczonej kadry oraz wysokim 
wskaźnikiem wakatów w jednostkach. 

 

Zdjęcia i tekst:  
Jarosław Fikus  

ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU  
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W Urzędzie Marszałkowskim w Olszty-

nie swoją działalność zainaugurowała 

dzisiaj (4.10) Społeczna Rada Senio-
rów Województwa Warmińsko -

Mazurskiego. Reprezentantom środo-

wisk senioralnych z regionu marsza-

łek województwa Gustaw Marek Brze-

zin wręczył akty powołania na człon-

ków rady. Odbyło się też pierwsze po-
siedzenie rady, podczas którego wy-

brano członków zarządu. 

S połeczna Rada Seniorów Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego to ciało 

o charakterze inicjatywnym, doradczym i 
konsultacyjnym Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego we wszystkich 

obszarach dotyczących społeczności wo-

jewództwa, w szczególności osób star-

szych. Główny cel jej działania to tworze-

nie warunków do wykorzystania poten-
cjału środowisk senioralnych wojewódz-

twa poprzez ich reprezentowanie, 

wzmacnianie i integrowanie. 

S połeczna Rada Seniorów Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego (I ka-
dencja na lata 2018-2021) liczy 27 

członków (26 wybranych spośród organi-

zacji seniorskich reprezentujących śro-

dowiska seniorskie województwa war-

mińsko-mazurskiego) oraz 1 przedstawi-

ciela Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. 

W śród 27 członków  Rady znalazł 

się, desygnowany przez Zarząd 
Wojewódzki SEiRP niżej podpisany. W 
prezentacji  podkreśl i łem swoje 
„mundurowe korzenie” i przedstawiłem 
także cele Naszego Stowarzyszenia, jego 
zasięg i strukturę organizacyjną. Znala-
zła się też okazja do zaprezentowania 
drugiego wydania Informatora Olsztyń-
skiego Seniora, którego JKK współreda-
gował w ramach działań w Radzie Olsz-
tyńskich Seniorów działającej przy prezy-
dencie Olsztyna. 

Jerzy K. Kowalewicz 
Tekst szpalty obok i zdjęcia za: 

 www:olsztyn24.com. 

Ruszyła Społeczna Rada Seniorów  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego--6522913.html
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WYKSZTAŁCONY PROSTAK 
Po opublikowaniu przeze mnie poniżej 

zamieszczonego wiersza, napisał do 

mnie ktoś kryjący się pod ksywą Ho-

mo Sapiens i używając słów powszech-

nie uznanych za obelżywe oświadczył, 
że wyprasza sobie takie teksty, bo on 

mimo, że jest zwolennikiem obecnej 

władzy, nie jest prostakiem ani ciem-

niakiem gdyż ma tytuł naukowy dok-

tora. 

Ależ panie HS, jedno z drugim nierzadko 
ma niewiele wspólnego. Znam niejednego 

osobnika z tytułem doktora, który jest 

prostakiem i ciemniakiem, a także cho-

ciaż chodzi w ubraniach drogich marek 

to i tak mu słoma z butów wystaje. Są-
dząc po formie pańskiego listu, słoma z 

pańskich butów pochodzi nie z czystego 

stogu, a z obory. 

Janusz Maciej Jastrzębski. 
PANEM ET CIRCENSES 

Choć na mapie daremnie tej nazwy  
    byś szukał, 
To istnieje królestwo, zwie się  
    Załganowo, 

Mieszka tutaj lud prosty, który wręcz  
     ubóstwia, 
Gdy rządzący go robią w trąbę 
     – nie słoniową! 
Im bardziej ktoś fantazji swojej  
    puszcza wodze, 
Kłamie, na plewy bierze,  
   wyżej jest ceniony. 
Ufnością bezgraniczną,  
   wysokim urzędem  
Przez niby suwerena bywa obdarzony. 
Pan premier w Załganowie ma  
    klupę Pinokia, 
Z baronem Münchhausenem śmiało  

    staje w szranki, 
Nawet król tego kraju (jest tylko atrapą) 
Łże wciąż, a lud wielbi jego bajeranki. 
Kit wciskają mu niemal  
   wszyscy ministrowie, 
Stan duchowny przez władzę  
    dobrze opłacany, 
Członkowie parlamentu- ci  
   z pierwszego sortu, 
Tego co jest od prawdy  
   całkiem oderwany. 
Z faktami jest na bakier t 
   eż wicepremierka, 
Zniekształca je, przekręca  

  z uśmiechem na twarzy, 
A im kto lepszy kłamca,  

  prócz ludu wdzięczności,  
Może liczyć na stałe podwyższanie gaży. 
Nie dziw więc, że się w łgarstwach  
   ciągle prześcigają, 
Na oślep przed się pędzą,  
   aż do tchu utraty. 
A nad tym by te kłamstwa miały  
    ręce, nogi, 
Czuwa naczelnik państwa  
   Ściemniosław Pękaty. 
Handlarz półprawd wie dobrze,  
   co ciemny lud kupi, 

Sprzeda mu to, co cuchnie  
  największym nonsensem, 
Byleby zaspokoił najprostsze potrzeby 
I dał mu ku uciesze  
   „Panem et circenses” . 
(Panem et circenses – chleba i igrzysk – 

żądanie pospólstwa z czasów cesarstwa 

rzymskiego) 
 

WIDZIANE Z PUSZCZY 

SŁUŻBA OCHRONY BROSZEK 
30. października br. w TVN 24 red. Ko-
lenda-Zalewska rozmawiała z komen-

dantem Służby Ochrony Państwa ge-

nerałem Tomaszem Miłkowskim. 

Słuchając jego wypowiedzi z rozrzewnie-

niem wspomniałem czasy, kiedy stopnie 

generalskie nadawano nie tylko za ślepe 
służenie rządzącym ale i za wyróżniający 

się intelekt.  

Natomiast pani redaktor zaskoczyła mnie 

naiwnym pytaniem dlaczego wicepremie-

rzy Gliński i Gowin mają do dyspozycji 
po jednym samochodzie SOP-u z ochro-

ną, a Beata Szydło dwa samochody i po-

dwójną obstawę? 

Jak przystało na tajne służby generał 

zasłonił się tajemnicą mającą oczywiście 

na względzie bezpieczeństwo państwa i p. 
redaktor nie otrzymała odpowiedzi. 

A przecież jest ona oczywista. W drugim 

samochodzie przewożone są i chronione 

jak największy skarb narodowy, broszki 

pani byłej premier. 
Janusz Maciej Jastrzębski 

Przyznam, że bez pytania Janusza o zgo-

dę na publikację w OBI zrobiłem to. 

Ufam, że nie wytoczy mi procesu o tzw. 

prawa autorskie, On nie z pieniaczy jest 

człowiekiem. Dziękuję Januszu i proszę o 
jeszcze! 

Skopiowane z:  

https://www.facebook.com/januszjast 

Jerzy K. Kowalewicz 

https://www.facebook.com/januszjast
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ZGRZYT W POŻYCIU 
Joanna Małodajna,  
  żona luminarza, 
Szukać ulgi w strapieniu  
 przyszła do lekarza. 
 Niechże mi pan pomoże, 
 doktorze kochany, 
Bo od męża odbieram ogrom-
ne szykany. 
I to w trakcie pożycia...  
 w cielesnym spotkaniu, 
Gdy ma osiąg uniesień...  
tego... wie pan... stanu,  
Wtedy jęki wydaje i krzyczy 
straszliwie... 
Te ekstazy są dla mnie  

 bardzo uciążliwe! 
Taka skarga lekarza  
 mocno zadziwiła: 
 By żonie ta muzyka stała  
  się niemiła, 
W trakcie zabaw miłosnych, 
po raz pierwszy słyszę!!!  
I rozprawę o fobii niezwykłej 
   napiszę... 
Czemu męża reakcje panią 
  oburzają?... 

 Bo zawsze z głębokiego snu 
  mnie wyrywają! 
 

SAMOKRYTYKA 
Wybacz, że kiedy głowę na 
Twych piersiach składam, 
Już po sekundzie chrapię i 
zawód Ci sprawiam. 
 

SAMIEC ALFA 
Chcę tu odeprzeć,  
  proszę państwa, 
Podłe szyderstwa i potwarze 
Tych, co mnie palcem  
   wytykają, 
Że wielkim jestem  
  Pantoflarzem 
Nieprawda, jestem samcem 
alfa, 

Nie zniewieściałym,  
 niech Bóg broni...  
Pozwólcie, że nim to wykażę, 
Odbiorę..., bo ktoś do mnie 
   dzwoni. 
Halo Kotusiu, to ja,  
  Mruczuś...  
ja nie odbieram telefonu!?... 
Najmocniej za to  
  cię przepraszam, 
Lecz dziś nie wychodziłem  
   z domu, 
Telefon miałem wciąż  

  przy sobie.... 

Słucham, co mówisz? ...  
Bym się zamknął?...  
Źle zrozumiałaś,  
przecież nigdy Się  
nie zdarzyło, bym ci warknął. 
Pewno ci tylko się zdawało... 
Co też ja mówię!... oczywiste, 
Że tobie nigdy się nie zdaje, 
To ja sumienie  
  mam nieczyste. 
Zrobiłem wszystko jak  
  zleciłaś,  
 Inicjatywę wykazałem: 
Twoje staniczki i bluzeczki 
Oraz majteczki też wyprałem. 
Po gościach wszystko  
  wysprzątane. 
Dywan starannie odkurzony, 
Naczynia wszystkie  
  pozmywane... 
Żaden kieliszek nie stłuczony. 
Wiesz, że twój Mruczuś  
  ukochany  
Rączki ma zręczne  
  do roboty... 
Żelazka nie reperowałem, 

Bo zakazałaś, Kocie Złoty, 
Żebym znów zwarcia gdzieś 
   nie zrobił...  
jestem posłuszny w każdym 
   calu... 

Co, dzisiaj znowu późno 
   wrócisz?... 
 Idziesz z jagodą  
  do „Cristal"-u, 
Na męską wódkę...  
  Nie pij dużo... 
I weź parasol,  
  bo deszcz pada... 
Co będę robił? Zetrę kurze, 
Z kotem i psem sobie  
   pogadam. 
Potem obejrzę „Przyjaciółki", 
„Vivę" przejrzałem w toalecie, 
Ciekawe były w niej kreacje... 
Tak, kocham cię,  
 jak nikt na świecie... 
Tak, tak… 
Lodówkę też odmrożę, 
Tylko pamiętaj, moja miła, 

Żebyś przed trzecią...  
 no, przed czwartą,  
Do domu grzecznie  
  powróciła... 
 Boże, tylko żartowałem, 
Wiem, wrócisz kiedy będziesz 
   chciała...  
Całuję oczka i pępuszek... 
Nawet mi „pa"  
  nie powiedziała! 
Co ja zacząłem państwu  
   mówić?... 
Żem samiec alfa,  

  nie pantoflarz, 

 to, że ja pod miotłą siedzę 
Jak mysz, to jest  
 zwyczajna potwarz. 
Dam teraz dowód namacalny, 
Byście się wreszcie  
  przekonali: 
Kot do kuwety!  
Pies do siebie!  
Widzicie,  
 z miejsca posłuchali! 
 

WSPÓŁCZESNE  

  GRY MIŁOSNE 
Wtulali się w siebie  
  namiętnie, 
Ich dłonie po ciałach pełzały, 
Stawały, gdzie miejsca  
   intymne  
I najdłużej tam zabawiały. 
Z ust gorących, żądzą  
  nabrzmiałych,  
Do utraty tchu słodycz pili  
I w ekstazie, wspólnym upo-
jeniu  
Na wyżyny szczęścia  
  się wznosili. 
A gdy już emocje opadły. 
Wymienili zdawkowe słowa. 
 Do spotkania znowu  
  na skajpie. 
 Byłeś dobry! - Ty odlotowa! 

Zatrzasnęli pokrywy laptopów 
I odeszli od seksodromów. 
Zasypiając każde  
  w swym łóżku, 
W swej sypialni  
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Nie każda sława - chwałą 
Kto sławą się napawa,  
by uniknąć przykrego  
   zdziwienia,  
niech pamięta — nie zawsze 
sława w chwałę się przemienia. 

Przestroga 
Można powiedzieć  
  ze złośliwością  
tym, co nie potrafią starości 
  uszanować,  
że ich może przed starością  
tylko przedwczesna śmierć  
  uratować. 

Bunt zgryzotą 
Bunt może prowadzić  
  do zmiany.  
Niezgoda na coś jest jego istotą, 
ale nieraz buntownik bywa 
ukarany i bunt kończy  
   się zgryzotą. 

Tylko szydzić 
Ludzie potrafią sobie kadzić,  
ale też wzajemnie wszystko  
   obrzydzić  
i nic na to nie można poradzić, 
pozostaje tylko z tego szydzić.  

Gubienie hierarchii 
Hierarchii pewnej nie uznają ci, 
co mylą środki z celami. 
Swój interes w tym mają 
by cele i środki zamieniały się 
  miejscami. 

Opłacalne bankructwo 
Dopuszczają się bałamuctwa ci, 
co nad bankrutami się użalają 
bo nawet niektóre bankructwa 

bankrutom się opłacają. 

Jak podwójna natura 
Do wolności myśli i czynów 
wzywać potrafią,  
ale dla siebie ją zdobywają  
po to, by innym móc  
  nakazywać,  
jak myśleć i postępować mają. 
 

Wzajemne okiełznanie 
Gdyby różni adwersarze  
zechcieli swoje myślenie  
i motywy poznać,  
większe szanse na  
porozumienie by mieli,  
ale oni pragną się  
tylko okiełznać. 
 

Życiowe osłony 
Zycie charaktery ludzkie  
  odsłania  
wystarczy powiedzieć unikając 
  wyliczanki:  
Jedni mają inklinacje  
  do budowania, 

inni zaś nadają się tylko  
   do walki. 

Rzeźbienie świadomości 
Świadomość społeczna może 
ogłuszyć lub otrzeźwić.  
Ma różne barwy i kroje. 
Niektórzy więc chcą ją  
  wyrzeźbić  
na obraz i podobieństwo swoje. 

Odróżnienia 
Dla niektórych bywa rzeczą 
  sporną,  
czy ktoś jest twórcą,  
 czy wandalem  
kiedy skandal staje się normą, 
a norma jest nazywana  
   skandalem. 

Dymisyjna choroba 
Gdy jakieś plecy wspierały jego 
   misję  
był pełen wigoru i miał zdrową 
  wątrobę,  
a jak otrzymał dymisję nagle 
zapadł na obłożną chorobę. 

Oby stołek  

 się nie wywrócił 
Kto posady szturmem zdobywa 
  i staże  
na nich skraca,  
niechaj pamięta,  

iż bywa czasem,  
że stołek się wywraca. 

Kto wybiera 
Niejeden, co życie nim  
  poniewiera  
niesłusznie na wybór złego losu 
  narzeka,  
bo to nie człowiek sobie  
  los wybiera,  
lecz los wybiera człowieka. 
 

Okruchy szczęścia 
Dla niektórych los  
  nie jest łaskawy. 
Nie dodaje im do życia otuchy, 
tylko jakby dla zabawy rzuca 
im szczęścia okruchy. 
 

Objawione prawdy 
Wielbiciele prawdy różne  
 inklinacje mają.  
Tych należy się obawiać,  
co prawdy nie dociekają,  
a tylko chcą ja objawiać. 

Test na potrzebę 
Każdy powinien taki t 
  est ćwiczyć,  
który mu pomoże w potrzebie,  
a brzmi on: jeśli umiesz liczyć, 
to licz tylko na siebie. 

Nie ma sprawiedliwej 

    złości 
Kto za sprawiedliwego  
  chce uchodzić  
niechaj się złości pozbywa,  
bo złością można tylko  
   szkodzić, 
gdyż ona nigdy nie jest sprawie-
dliwa. 

Jego rozmijanki 
Z manipulacji i krętactw słynie, 
łże, gdy okazja mu sprzyja,  
a w jego mniemaniu jedynie 
nieraz z prawdą się rozmija. 

Pomysł na opór materii 
Ludzie jeszcze nie wymyślili  
tak doskonałego urządzenia, 
aby wandale go nie zniszczyli 
dla samego tylko zniszczenia. 

Duma ignorantów 
Wiedzą o tym ludzie rozumni,  
iż mądrzy i szlachetni są dumy 
   warci,  
a tymczasem najbardziej dumni 
z siebie są najczęściej  
   ignoranci. 

Obraza własnej inteligencji 
Tak go zaślepia polityczne  
   dążenie 
 przesadna dbałość o medialną 
   prezencję,  
że dla siebie niepostrzeżenie, 

mówiąc — obraża własną  
   inteligencję. 

On w środkach przekazu 
Wierzy w moc kreatywną  
 środków przekazu.  
Choć nie ma nic  
  do powiedzenia,  
to wypowiedzenie w nich choć-
by jednego wyrazu  
jest dla niego zapowiedzią  
   powodzenia. 
Czas biegnie na swój sposób 

Przed czasem się  

nie uciecze, 
choć biegnie on różnie  
  dla człowieka. 
Dla jednych się strasznie wle-
cze, innym zaś szybko ucieka. 

Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 

i polityków” 
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie 
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,  

Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW, 
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego  

prowadzenia finansów Stowarzyszenia. 

Na okładce: 

Strona I: Mogiła poległych policjantów na Cmentarzu  

w Olsztynie, ul. Poprzeczna 
Strona IV: Henryk Borowiński i Antoni Duda 

Honorowy i Rzeczywisty Prezes ZG SEiRP 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, ul. Erwina Kruka 41 

NIP: 8512442679 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą drugą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 

pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 

 

 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie 
 

Informuje: 
 

Funkcje koordynatorów działań związanych z ustawami represyjnymi pełnią: 

 

• Kol. Marek Osik obejmując działaniem Warmię i Mazury 

 Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail: osik.marek@wp.pl 

 

• Kol. Andrzej Leszczyński, obejmując swoim działaniem miasto Olsztyn. 

 Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail: jedrusle@tlen.pl 
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